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Course Code Course Title Credits 

Semester-I 

AECC-01 Environmental Studies and Disaster Management 4 

BOD-01 ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ 6 

BOD-02 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

GEOD-01 ଗଣମାଧ୍ୟମ ,ବେତ୍ାରକଳା ଓ େ଼ିଜ୍ଞାପନକଳା 6 

AECC (EV-I) Ethics and Values (Unit-I: Gender Issues and Ethical Dimensions) 1 

Semester-II 

AECC-02 ବଯାଗାବଯାଗମୂଳକ ମାତୃ୍ଭାଷା 4 

BOD-03 ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

BOD -04 ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

GEOD-02 ସାହ଼ିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ 6 

AECC (EV-II) Ethics and Values (Unit-II: Nature and Scope of Ethics and Values) 1 

Semester-III 

BOD-05 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲ଼ିପ଼ିର ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ େ଼ିକାଶକ୍ରମ 6 

BOD-06 ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ,ସ୍ୱରୂପ,ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବେୈଶ଼ିଷ୍ୟ 6 

BOD-07 ଓଡ଼ିଆ େୟାେହାର଼ିକ େୟାକରଣ 6 

GEOD-03 ପ୍ରାଚୀନ ,ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

SEC - 01 ENGLISH COMUNICATION 4 

AECC (EV-III) Ethics and Values (Unit-III: Issues of Drug, Tobacco Addiction and 

Alcoholism) 

1 

Semester-IV 

BOD-08 ଓଡ଼ିଆ ବଲାକସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବଲାକସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

BOD-09 ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ(ପ୍ରାଚୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ) 6 

BOD-10 ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା ପ୍ରାଚୀନରୁ ଆଧୁନ଼ିକ 6 

GEOD-04 ଓଡ଼ିଆ କମୁୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା 6 

SEC -02 DATA ANALYSIS AND COMPUTER APPLICATION 4 

AECC (EV-IV) Ethics and Values (Unit-IV: Ethical Values for Students) 1 

Semester-V 

BOD-11 ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା 6 

BOD-12 ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

DSE-OD-01 ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ଇତ଼୍ିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

DSE-OD-02 ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ େ଼ିଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

AECC (EV-V) Ethics and Values (Unit-V: Vulnerable section of society: Human 

Dignity and Ethical Issues) 
1 

Semester-VI 

BOD-13 ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

BOD-14 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର େୟାେହାର଼ିକ ପ୍ରବୟାଗ 6 

DSE-OD-03 ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ 6 

DSE-OD-04 ପ୍ରେନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା 6 

AECC (EV-VI) Ethics and Values (Unit-VI: Environmental & Techno Ethic) 1 
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Semester-1 

Course code: AECC-1 

Title: Environmental Studies and Disaster Management 

 

Course Objectives 

1. Gain knowledge on Environment, its structure, climate change, sustainable development, 

disaster management, different type of diseases and public health management. 

2. The learner develop understanding on the Environment, ecosystem, biogeochemical cycle, 

environmental pollution and capability to identify relevant environmental issues, analyse the 

various underlying causes, evaluate the practices and policies, and develop framework to make 

informed decisions. 

3.  Develop an objective view on population ecology, population growth and controls, climate 

change and sustainable development goals. 

4. Learner lay foundation on the concept of disaster management, vulnerability, assessment and 

risk analysis, institutional framework, preparedness measures and survival skills. 

5.  Analyze critical issues in public health management. Gain insight into historical, contemporary 

perceptive on communicable and non-communicable disease, life style management, transmission 

of epidemic- pandemic diseases and its prevention.  Learner will enable to understand the role of 

different public sectors in managing health disaster. 

Ability Enhancement Compulsory Course (AECC-1) 

 

 Block-1: The Environment 

Unit-1 The Environment 

Unit-2 Ecosystem and Biogeochemical Cycle 

Unit-3 Environmental Pollution 

Unit-4 Environmental Laws 

 

 Block-2: Climate Change and Sustainable Development 

Unit-5 Population Ecology 

Unit-6 Population Growth and Controls 

Unit-7 Climate Change 

Unit-8 Sustainable Development 

 

 Block-3: Disaster Management 

Unit-9 Disaster Management  

Unit-10 Vulnerability Assessment and Risk Analysis 

Unit-11 Institutional Framework 

Unit-12 Preparedness Measures and Survival Skills 

 

 Block-4: Public Health Management 

Unit-13 Communicable/Non-communicable diseases and Dynamics of Diseases 

Transmission 

Unit-14 Brief Idea on Epidemic & Pandemic and its prevention 

Unit-15 Life Style Management 

Unit-16 Role of Different Sector in Managing Health Disaster 
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Learning Outcomes 

On successful completion of the course the learners will be able to: 

• Recognize the connections between the earth and human activity. 

• Analyze and describe the effects of humans on the environment. 

• Apply knowledge, ideas and techniques from several disciplines to environmental issues. 

• The ability to gather, analyze and share data on hazards, relief requirements and disaster-

related learning in order to develop measures for mitigation in the future. 

• The ability to analyze, assess and manage public health concern at the state and central 

levels. 

• Understand the disasters and pandemic, they are facing and empower the new generation to 

face the new challenges.  

Further Readings 

• Dash MC and Mishra PC, Man and Environment, McMillan, London  

• Mishra PC and Das MC, Environment and Society, McMillan, London 

• Odum EP, Fundamentals of Ecology, Natraj Publication 

• Mishra DD, Fundamental Concept in Environmental Studies, S.Chand, New Delhi 

• Asthana DK and AsthanaMeera, A Textbook of Environmental Studies, S. Chand, New Delhi 

• BharuchaErach, Textbook for Environmental Studies, Universities Press India Pvt. Ltd., Hyderabad 

 

 

Course Code: BOD-01 

 ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 
େୟତ୍ୀତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଆଦ଼୍ିଯୁଗର ଗୁରୁତ୍ୱ  ଏେଂ  ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ଏହ଼ି ଯୁଗର ଅେଦ୍ାନ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି 
।ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ପାଞ୍ଚଜଣ େ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକଙ୍କ େ଼ିଷୟବର ସେ଼ିବଶଷ ତ୍ଥୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ଼ି ।  
 

                 Block-1: ପ୍ରାକ୍-ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟ (ଚଯତୟାଗୀତ଼୍ିକା ଓ ନାଥ ସାହ଼ିତ୍ୟ) 
Unit-1 ସାମାଜ଼ିକ ମଲୂୟାୟନ 

Unit-2   ଧାମିକ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି 
Unit-3   ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକ ମୂଲୟାୟନ 

Unit-4   ଭାଷାତ୍ାତ୍ତ୍ୱ଼ିକ ମୂଲୟାୟନ 

 

 

       Block-2: ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାମାଜ଼ିକ, ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ଓ ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକ ମୂଲୟ 
Unit-5  ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାମାଜ଼ିକ ମୂଲୟ 

Unit-6  ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ମୂଲୟ 

Unit-7 ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକ ମୂଲୟ 
Unit-8  ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାଷାତ୍ାତ୍ତ୍ୱ଼ିକ ମଲୂୟ 

 



5 

 

 

 

Block-3:  େଳରାମ ଦ୍ାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ (େ଼ିବଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ) 

Unit-9   େଳରାମ ଦ୍ାସ 

Unit-10   େଳରାମ ଦ୍ାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀପରୁାଣ 

Unit-11   ଜେନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ 

Unit-12   ଜେନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ ଭାଗେତ୍ (ଏକାଦ୍ଶ ସ୍କନ୍ଧ) 
 

 

Block-4 ଅନନ୍ତ ଦ୍ାସ, ଯବଶାେନ୍ତ ଦ୍ାସ ଓ ଅଚୁୟତ୍ାନନ୍ଦ ଦ୍ାସ (େ଼ିବଶଷ ଅଧ୍ୟୟନ) 

Unit-13   ଅଚୁୟତ୍ାନନ୍ଦ ଦ୍ାସ 

Unit-14   ଅଚୁୟତ୍ାନନ୍ଦଙ୍କ ଶୂନୟସଂହ଼ିତ୍ା 

Unit-15   ଯବଶାେନ୍ତ ଦ୍ାସ ଓ ଅନନ୍ତ ଦ୍ାସ 

Unit-16   ବପ୍ରମ ଭକ୍ତ଼ି ବ୍ରହ୍ମଗୀତ୍ା ଓ ବହତୁ୍ ଉଦ୍ୟ ଭାଗେତ୍ 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ପ୍ରାକ୍ –ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟ  ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର େ଼ିବଶଷତ୍ୱ  େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ । ଏହା ଶ଼ିକ୍ଷାଥତୀମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଆଦ଼୍ିଯୁଗ ଓ ପଞ୍ଚସଖା  ବକ୍ଷତ୍ରବର ଉର୍ତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର଼ିୋବର ସାହାଯୟ 
କର଼ିେ | 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- ସୂଯତୟନାରାୟଣ ଦ୍ାଶ (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ )ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଆଦ଼୍ିପେତ –ସୁବରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 
• ଚଯତୟାଗୀତ଼୍ିକା – ଖବଗଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସାହ଼ିତ୍ୟ - େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 
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Course Code: BOD-02 

Title: ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିଯ଼ିୋ 
।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗର ଗରୁୁତ୍ୱ  ଏେଂ  ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ଏହ଼ି ଯୁଗର ଅେଦ୍ାନ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି 
।ମଧ୍ୟ ଯୁଗୀୟ େ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକଙ୍କ େ଼ିଷୟବର ସେ଼ିବଶଷ ତ୍ଥୟ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଛ଼ି ।  
 

 

      Block-1: ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି (ସାମାଜ଼ିକ, ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ, ରାଜନୀତ଼୍ିକ ଓ 
ଧମତୀୟ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି) 

Unit-1 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାମାଜ଼ିକ ମୂଲୟାୟନ 

Unit-2   ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି 
Unit-3   ରାଜବନୈତ଼୍ିକ ମୂଲୟାୟନ 

Unit-4   ଧାମିକ ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି 
 

 

Block-2: ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାେୟର ଆଙ୍ଗ଼ିକ ବେୈଚ଼ିତ୍ରୟ  
Unit-5 େ଼ିଷୟ ପର଼ିକଳ୍ପନା 
Unit-6   ଭାଷା ଓ ସାଙ୍ଗ଼ିତ଼୍ିକତ୍ା 
Unit-7   େର୍ଣ୍ତନା ଓ ବେୈଚ଼ିତ୍ରୟ 

Unit-8    ଆଳଙ୍କାର଼ିକତ୍ା 
 

 

Block-3: ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାେୟର ଆତ୍ମ଼ିକ େ଼ିଭେ 

Unit-9  ରସବଚତ୍ନା 
Unit-10  ବସୌନ୍ଦଯତୟବଚତ୍ନା 
Unit-11  େୟଞ୍ଜନାଧମିତ୍ା 
Unit-12   ଭାୋଦ୍ଶତ 

 

 

Block-4: ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ଼୍ି ପରମ୍ପରା 
Unit-13  ଚମୂ୍ପ 

Unit-14   ଚଉପଦ୍ୀ 

Unit-15 ଚଉତ଼୍ିଶା 
Unit-16  ଭକ୍ତ଼ିଗୀତ଼୍ିକା (ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ) ଗାଥାକେ଼ିତ୍ା ଓ ଗୀତ଼୍ିକେ଼ିତ୍ା  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
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• ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହ଼ିତ୍ୟ  ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ମଧ୍ୟଯୁଗର େ଼ିବଶଷତ୍ୱ  େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ । ଏହା ଶ଼ିକ୍ଷାଥତୀମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଆଦ଼୍ିଯୁଗ ଓ ପଞ୍ଚସଖା  ବକ୍ଷତ୍ରବର ଉର୍ତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର଼ିୋବର ସାହାଯୟ 
କର଼ିେ | 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- ସୂଯତୟନାରାୟଣ ଦ୍ାଶ (୪ଥତ ଭାଗ )ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଭଞ୍ଜୀୟ କାେୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ବେଣୀମାଧେ ପାଢୀ ,ବ୍ରହ୍ମପୁର 
• ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ –କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ଼୍ି କାେୟ  –ଜାନକୀ େଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• କାେୟବକୌଶଳ – ସୁଦ୍ଶତନ ଆଚାଯତୟ ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଭଞ୍ଜ ସାହ଼ିତ୍ୟର େ଼ିଭା ଓ େ଼ିଭେ –ସଚ୍ଚ଼ିଦ୍ାନନ୍ଦ ମ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର । 
• ଉବପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଏକ ଅଝ୍ୟୟନ-ଜୟକୃଷ୍ଣ ମ଼ିଶ୍ର ,ଓଡ଼ିଶା ରାଜୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ,ଭୁେବନଶ୍ୱର  
 

Course Code: GEOD-01 

                                             Title: ଗଣମାଧ୍ୟମ ,ବେତାରକଳା ଓ େଜି୍ଞାପନକଳା 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 
େୟତ୍ୀତ୍ ବଯାଗାବଯାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାଦ୍ାନ ଏେଂ ବଯାଗାବଯାଗ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାବର ବସଗୁଡ଼ିକର ଅେଦ୍ାନ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି 
।ସମୱାଦ୍ ସଂଜ୍ଞା ,ସ୍ୱରୂପ,ଢାଞ୍ଚା ଓ ବସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ଭ଼ିନ୍ନଭ଼ିନ୍ନ ସମୱାଦ୍ ଲ଼ିଖନ ବଶୈଳୀ ଓ ସମୱାଦ୍ ର଼ିବପଟଂି ସମ୍ପକତବର  
ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ 
 

Block-1 ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବେତାରକଳା 

Unit-1 ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଜ୍ଞା ପରମ୍ପରା 
Unit-2   ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 
Unit-3 ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପବଯାଗୀତ୍ା 
Unit-4   ବେତ୍ାରକଳା  

 

 

Block-2: େ଼ିଜ୍ଞାପନର ପର଼ିଷଦ୍,ପର଼ିସର ଓ ଉବେଶୟ 
Unit-5 େ଼ିଜ୍ଞାପନର ପର଼ିଭାଷା 
Unit-6 େ଼ିଜ୍ଞାପନର ସମ୍ପକତି୍ ମତ୍ୋଦ୍ 

Unit-7 େ଼ିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-8 େ଼ିଜ୍ଞାପନର ଉବେଶୟ 
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Block-3: ସଂପାଦ୍ନା ,ସମୱାଦ୍ଲ଼ିଖନ ,ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଫ଼ିଚର ଲ଼ିଖନ 

Unit-9 ସଂପାଦ୍ନା 
Unit-10    ସମୱାଦ୍ଲ଼ିଖନ  
Unit-11  ସ୍ତମ୍ଭ  ଲ଼ିଖନ 

Unit-12  ଫ଼ିଚର ଲ଼ିଖନ 

 

 

Block-4: ପତ୍ରଲ଼ିଖନ 

Unit-13 ପତ୍ରଲ଼ିଖନ 

Unit-14   େୟେହାର଼ିକ ପତ୍ର 
Unit-15   କାଯତୟାଳୟଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ ପତ୍ର 
Unit-16 େୟକ୍ତ଼ିଗତ୍ ପତ୍ର ଓ ସଂପାଦ୍କଙୁ୍କ ପତ୍ର 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ବଯାଗାବଯାଗ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ସମୱାଦ୍,ପର଼ିବେଷଶ ,େ଼ିଜ୍ଞାପନ ଗଣମାଧ୍ୟମ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର, ଏହା ଶ଼ିକ୍ଷାଥତୀମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବଯାଗାବଯାଗ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଉର୍ତ୍ମ ଜ୍ଞାନ 

ଆହରଣ କର଼ିୋବର ସାହାଯୟ କର଼ିେ | 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ବଯାଗାବଯାଗ ମୂଳକ ମାତୃ୍ଭାଷା (ଓଡ଼ିଆ)-ସାମଲ େ଼ିରଞ୍ଚ଼ି ନାରାଯଣ ,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ସଂବଯାଗ ଅନୁେ଼ିଧି ,ସବନ୍ତାଷ କୁମାର ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ,ନାଳନ୍ଦା ,କଟକ 
• ଭାଷଣ କଳା ଓ ଅନୟାନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ-କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ପ୍ରାବଯାଗ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା –ଓଡ଼ିଶା ରାଜୟପାଠ୍ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଣନ ସଂସ୍ଥା ଭୁେବନଶ୍ୱର 
• ସେତସାର େୟାକରଣ –ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଧର ଦ୍ାସ ,ନ଼ିୟୁ ଷୁ୍ଟବେଣ୍ଟସ୍ ବଷ୍ଟାର ,କଟକ 

 

Semester-II 

AECC-II MIL (ODIA) 

ବଯାଗାବଯାଗମୂଳକ ମାତୃ୍ଭାଷା 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  
ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ବଯାଗାବଯାଗ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ବଯାଗାବଯାଗର 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାଦ୍ାନ ଏେଂ ବଯାଗାବଯାଗ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାବର ବସଗୁଡ଼ିକର ଅେଦ୍ାନ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି ।ସମୱାଦ୍ ସଂଜ୍ଞା 
,ସ୍ୱରୂପ,ଢାଞ୍ଚା ଓ ବସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ଭ଼ିନ୍ନଭ଼ିନ୍ନ ସମୱାଦ୍ ଲ଼ିଖନ ବଶୈଳୀ ଓ ସମୱାଦ୍ ର଼ିବପଟଂି ସମ୍ପକତବର  ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ  

Block-1 ବଯାଗାବଯାଗର ପର଼ିଭାଷା,ଅନୁେ଼ିଧି,ପର଼ିସର ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-1 ବଯାଗାବଯାଗର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ 
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Unit-2 ବଯାଗାବଯାଗର ଅନୁେ଼ିଧି ଓ ପ୍ରସାର 

Unit-3  ବଯାଗାବଯାଗର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-4 ବଯାଗାବଯାଗର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ନମୁନା 

 

Block-2  ସାକ୍ଷାତ୍କାର,ଭାଷଣକଳା 

Unit-5 ସାକ୍ଷାତ୍କାର 

Unit-6 ସାକ୍ଷାତ୍କାରର ନମୁନା 

Unit-7  ଭାଷଣକଳା 

Unit-8  ଭାଷଣକଳାର ନମୁନା 
 

Block-3  ସମୱାଦ୍ର ପର଼ିଭାଷା,ପର଼ିସର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମଧମତୀ ସମୱାଦ୍ 

Unit-9 ସମୱାଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ 

Unit-10  ସମୱାଦ୍ର ଉତ୍ସ,ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ 

Unit-11   ସମୱାଦ୍ର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-12  େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମୱାଦ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି 

 

Block-4: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର େର୍ଣ୍ତମାଳା ଓ େର୍ଣ୍ତାଶୁଦ୍ଧ଼ିର କାରଣ,ନ଼ିରାକରଣ 

Unit-13  ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

Unit-14 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର େର୍ଣ୍ତମାଳା 
Unit-15   େର୍ଣ୍ତାଶୁଦ୍ଧ଼ିର କାରଣ  
Unit-16   େର୍ଣ୍ତାଶୁଦ୍ଧ଼ିର ନ଼ିରାକରଣ 

 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  
ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• ବଯାଗାବଯାଗ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ସମୱାଦ୍,ପର଼ିବେଷଶ ,େ଼ିଜ୍ଞାପନ ଗଣମାଧ୍ୟମ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ ଶବ୍ଦବକାଷ ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର, ଏହା ଶ଼ିକ୍ଷାଥତୀମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବଯାଗାବଯାଗ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଉର୍ତ୍ମ 

ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର଼ିୋବର ସାହାଯୟ କର଼ିେ | 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 



10 

 

 

• ବଯାଗାବଯାଗ ମୂଳକ ମାତୃ୍ଭାଷା (ଓଡ଼ିଆ)-ସାମଲ େ଼ିରଞ୍ଚ଼ି ନାରାଯଣ ,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ସଂବଯାଗ ଅନୁେ଼ିଧି ,ସବନ୍ତାଷ କୁମାର ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ,ନାଳନ୍ଦା ,କଟକ 
• ଭାଷଣ କଳା ଓ ଅନୟାନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ-କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ପ୍ରାବଯାଗ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା –ଓଡ଼ିଶା ରାଜୟପାଠ୍ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଣନ ସଂସ୍ଥା ଭୁେବନଶ୍ୱର 
• ସେତସାର େୟାକରଣ –ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଧର ଦ୍ାସ ,ନ଼ିୟୁ ଷୁ୍ଟବେଣ୍ଟସ୍ ବଷ୍ଟାର ,କଟକ 

AECC – 02 HINDI (MIL) 

 

UNIT-1 

कविता 

(i) कबीर - साखी : 1 से 10 

(ii) तलुसी - विनयपविका- पद 1 और 2  

(iii) प्रसाद - मधमुय दशे 

(ii)  वनराला - विक्षकु  

(iv) अजे्ञय - विरोवशमा 

UNIT - II  

गद्य 

(i) रामचन्द्र शकु्ल - उत्साि  

(ii) िजारी प्रसाद वििेदी कुटज 

(iii) िररशंकर परसाई - सदाचार का तािीज 

 

UNIT - III 

शब्द ज्ञान 

(i) शब्द शवुि 

(ii) िाक्य शवुि 

(iii) पयाायिाची शब्द 

(iv) विलोम शब्द 

UNIT – IV 

सामान्य ज्ञान 

(i) वनबंध लेखन (Essay Writing)   

 

 

पाठ्य पसु्तक : 

1. विन्द्दी प्रसनू - सं. डॉ. अंजमुन आरा, प्लानेट िी, कटक 

 

 

AECC-II MIL (ALTERNATIVE ENGLISH) 

 

OBJECTIVES OF THE COURSE:  
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The paper is focused upon developing fundamental skills of Language learning; reading which needs a 

thorough rethink and revision. In order to build a strong base for acquisition of the communication skills, 

suitable reading content is selected from diverse areas in prose form. This would boost the learner’s 

competence in displaying expressive and comprehension skills. The well-researched language exercises in 

the form of usage, vocabulary and grammar is the other area that should attract the teacher and learner to 

work out for giving a decent shape in the process of masteringthe course.  

AECC-II: MIL (Alternative English) 

Block-1 INDIAN ENGLISH SHORT STORIES TO DEVELOP COMPREHENSIVE 

READING AND WRITING SKILLS 

Unit-1 :  Jim Corbett-The Fight between Leopards  

Unit-  
Unit-2 Dash Benhur- The Bicycle 

Unit-3  DinanathPathy- George V High School 

 

Unit-4 Alexander Baron- The Man who knew too much 

 

Block-2  INDIAN ENGLISH PROSES TO DEVELOP COMPREHENSIVE READING AND 

WRITING SKILLS 

Unit-5 Mahatma Gandhi- The way to Equal Distribution  

Unit- 
Unit-6 :  S Radhakrishnan- A Call to Youth  

 

Unit-7  C V Raman-Water- The Elixir of Life 

Unit-8    Harold Nicolson- An Educated Person 

 

Block-3  COMPREHENSION PASSAGE AND ANSWERING QUESTIONS 

Unit-9 English Passage and exercises 

Unit-10  Summarization 

Unit-11   Précis writing 

Unit-12  Answering questions 

 

Block-4: LANGUAGE EXERCISES-TEST OF VOCABULARY, USAGE AND GRAMMAR 

Unit-13  Nouns and pronouns 

Unit-14 Prepositions 

 

Unit-15   Verbs 

Unit-16   Tenses 

 

 

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE:  
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After completing this paper, the learners will be able to: 

• Analyze and understand basic reading skills. 

• Acquire knowledge on grammar and fundamentals of the subject (English). 

• Practice the vocabulary tests included in the course, this will help the learners acquire better 

knowledge in the field of English communication. 

Reference Books: 

• The Widening Arc: A Selection of Prose and Stories,  

(Edited by: Prof. A.R. Parhi, Dr. S. Deepika and Dr. P. Jani; KitabBhavan, Bhubaneswar) 

• A Communicative Grammar of English by Geoffrey Leech. 

• A University Grammar of English by Randolph Quirk and Sidney Greenbaum 

 

 

 

Course Code: BOD-03 

                                                      Title: ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 
େୟତ୍ୀତ୍ ଆଧୁନ଼ିକ ଯୁଗର  ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାଦ୍ାନ ଏେଂ ଇଂରାଜୀ ଶ଼ିକ୍ଷା େ଼ିସ୍ତାର, ପତ୍ରପତ୍ର଼ିକା ପ୍ରକାଶନ , ମୁଦ୍ରଣଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ଼୍ିଷ୍ଠା , ଭାଷା 

ସୁରକ୍ଷା ଆବନ୍ଦାଳନ େ଼ିଷୟବର ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । ରାଧାନାଥଙ୍କ କାେୟ , ଗଂଗାଧରଙ୍କ କାେୟ , ମଧୁସୂଦ୍ନଙ୍କ କାେୟ , 
ଫକୀରବମାହନଙ୍କ ଉପନୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଯୁଗ ଓ ସେୁଜ ଯୁେ ସମ୍ପକତବର  ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ 
 

  
 

Block-1: ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି ନେଜାଗରଣ 

Unit-1 ଇଂରାଜୀ ଶ଼ିକ୍ଷା େ଼ିସ୍ତାର 

Unit-2   ପତ୍ରପତ୍ର଼ିକା ପ୍ରକାଶନ 

Unit-3   ମଦୁ୍ରଣଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ଼୍ିଷ୍ଠା 
Unit-4   ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆବନ୍ଦାଳନ 

 

 

Block-2: ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା 
Unit-5   ରାଧାନାଥଙ୍କ କାେୟ 

Unit-6   ଗଂଗାଧରଙ୍କ କାେୟ 

Unit-7 ମଧସୁୂଦ୍ନଙ୍କ କାେୟ 
Unit-8   ଫକୀରବମାହନଙ୍କ ଉପନୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ 

 

 

Block-3: ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଧାରା 
Unit-9  ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ତ୍ାହାର ପଷୃ୍ଠଭୂମ଼ି 
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Unit-10  ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ 

Unit-11 ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଯୁଗର ଗଦ୍ୟସାହ଼ିତ୍ୟ 

Unit-12 ଆତ୍ମ଼ିକ ଓ ଆଙ୍ଗ଼ିକ େ଼ିଭେ 

 

 

    Block-4: ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ସେୁଜଧାରା ଓ ପ୍ରଗତ଼୍ିୋଦ୍ୀ ଧାରା 
Unit-13 ସେୁଜ କେ଼ିତ୍ାର ଧାରା 
Unit-14   ପ୍ରଗତ଼୍ି କେ଼ିତ୍ାର ଧାରା 
Unit-15   ସମସାମୟ଼ିକ ଅନୟାନୟ ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକ 

Unit-16 େ଼ିଂଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ କାେୟ କେ଼ିତ୍ାର ଧାରା 
 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଆଧୁନ଼ିକ ଯୁଗ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଓ ସେୁଜ ଯୁଗ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର, ଏହା ଶ଼ିକ୍ଷାଥତୀମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗ େ଼ିଭାଜନ ସମ୍ପକତବର  ଉର୍ତ୍ମ ଜ୍ଞାନ 

ଆହରଣ କର଼ିୋବର ସାହାଯୟ କର଼ିେ | 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(୧୮୦୩-୧୯୨୦)- ନଟେର ସାମନ୍ତରାୟ ୋଣୀଭେନ ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ –ବପ୍ରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର –,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ମାନେୀୟ ମହନୀୟତ୍ା-ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବମବହର, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଯୁଗ –ପ୍ର.ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ , ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 

 

Course Code: BOD-04 

                                                      Title: ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 

େୟତ୍ୀତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା , 
ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ (ପ୍ରେନ୍ଧ, ଜୀେନୀ, ଆତ୍ମ ଜୀେନୀ ଓ ସମାବଲାଚନା) ଆବଲାଚନା 
କରାଯାଇଛ଼ି ।  
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Block-1 ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା 
Unit-1 ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା (ନେବଚତ୍ନା) 
Unit-2   ଆଧନୁ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା 
Unit-3  ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ାର ନୂତ୍ନ ସ୍ୱର 

Unit-4   ଅଶୀ ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା 
 

Block-2 ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ 

Unit-5  ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର େ଼ିକାଶକ୍ରମ (୧୯୩୬ ରୁ ୧୯୮୦) 
 

Unit-6  ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର େ଼ିକାଶକ୍ରମ (୧୯୮୧ ରୁ ସମକାଳ) 
Unit-7  ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସର େ଼ିକାଶକ୍ରମ (୧୯୩୬ ରୁ ୧୯୮୦) 
Unit-8  ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସର େ଼ିକାଶକ୍ରମ (୧୯୮୧ ରୁ ସମକାଳ) 

 

Block-3: ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା 
Unit-9 ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର େ଼ିକାଶକ୍ରମ (୧୯୩୬ ରୁ ୧୯୫୦) 
Unit-10   ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର େ଼ିକାଶକ୍ରମ (୧୯୫୧ ରୁ ୧୯୮୦) 
Unit-11   ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର େ଼ିକାଶକ୍ରମ (୧୯୮୧ ରୁ ୨୦୧୭) 

Unit-12   ଓଡ଼ିଆ ଏକାଙ୍କ଼ିକା 
 

Block-4: : ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ (ପ୍ରେନ୍ଧ, ଜୀେନୀ, ଆତ୍ମ ଜୀେନୀ ଓ 
ସମାବଲାଚନା) 

Unit-13   ପ୍ରେନ୍ଧ 

Unit-14 ଜୀେନୀ 
Unit-15   ଆତ୍ମଜୀେନୀ 
Unit-16   ସମାବଲାଚନା  

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ (ପ୍ରେନ୍ଧ, ଜୀେନୀ, ଆତ୍ମ ଜୀେନୀ ଓ ସମାବଲାଚନା) ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ 

ପାଇବେ । 
• ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 

• ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ । 
• ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର, ଏହା ଶ଼ିକ୍ଷାଥତୀମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଉର୍ତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ 

କର଼ିୋବର ସାହାଯୟ କର଼ିେ | 

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
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• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(୧୮୦୩-୧୯୨୦)- ନଟେର ସାମନ୍ତରାୟ ୋଣୀଭେନ ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ସେୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତ଼୍ିକ –ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତ୍ପଥୀ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଅସ଼ିତ୍ କେ଼ି 
• ଓଡ଼ିଆ ଚର଼ିତ୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଲାେଣୟ ନାୟକ 
• ଓଡ଼ିଆ  କ୍ଷୁଦ୍ରଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତ଼୍ିେୃର୍ତ୍-ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ େୁକ୍୍ସ ଏଣତ େୁକ୍ସ ,କଟକ ।  
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ –ବପ୍ରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର –,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ମାନେୀୟ ମହନୀୟତ୍ା-ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବମବହର, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଯୁଗ –ପ୍ର.ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ , ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 

 
Course Code: GEOD-02 

Title: ସାହତିୟ ଅଧ୍ୟୟନ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 
େୟତ୍ୀତ୍ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ , ଉପନୟାସ ସାହ଼ିତ୍ୟ , ନାଟକ –ବଶଷକଥା, ରମୟରଚନା ର ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି ।ସମୱାଦ୍ ସଂଜ୍ଞା 
,ସ୍ୱରୂପ,ଢାଞ୍ଚା ଓ ବସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। 

 

Block-1: ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ 

 

Unit-1  କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ,ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା  
Unit-2 େୁଢାଶଙ୍ଖାର଼ି-ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 

Unit-3   ମାଗଣୁୀର ଶଗଡ – ବଗାଦ୍ାେରୀଶ ମହାପାତ୍ର 
Unit-4   ଶ଼ିକାର-ଭଗେତ୍ୀ ଚରଣ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 

 

          Block-2 ଉପନୟାସ ସାହ଼ିତ୍ୟ  
 

Unit-5 ଉଫନୟାସର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ,ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-6   ଔପନୟାସ଼ିକ-କାହୁ୍ନଚରଣ ମହାନ୍ତ଼ି 
Unit-7  ଶାସ୍ତ଼ି ଉପନୟାସର କଥାେସୁ୍ତ ଓ ଚର଼ିତ୍ରଗତ୍ ଆବଲାଚନା 

Unit-8 ଶାସ୍ତ଼ି ଉପନୟାସର େ଼ିେ଼ିଧ ଆବଲାଚନା 
 

 Block-3: ନାଟକ -ବଶଷକଥା 
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Unit-9 ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା,ସ୍ୱରୂପ,ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 

Unit-10   ନାଟୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ  
Unit-11 ବଶଷକଥା -ଆବଲାଚନା 
Unit-12 ବଶଷକଥା –ଆବଲାଚନା ଓ ମୂଳପାଠ୍ 

 

Block-4: ରମୟରଚନା 
Unit-13   ଓଡ଼ିଆ ରମୟରଚନା  
Unit-14 ୋଈମହାନ୍ତ଼ି ପାଞ୍ଜ଼ି  (ପ୍ରଥମ େ଼ିଡା)-ବଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ 

Unit-15  େଟୁଆ- ବଗାେ଼ିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ 
Unit-16  ସାଧସୁଙ୍ଗ-ବଚୌଧରୁୀ ବହମକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର 

 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ରମୟରଚନା େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ । 
• ନାଟକ . ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(୧୮୦୩-୧୯୨୦)- ନଟେର ସାମନ୍ତରାୟ ୋଣୀଭେନ ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ସେୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତ଼୍ିକ –ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତ୍ପଥୀ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଅସ଼ିତ୍ କେ଼ି 
• ଓଡ଼ିଆ  କ୍ଷୁଦ୍ରଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତ଼୍ିେୃର୍ତ୍-ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ େୁକ୍୍ସ ଏଣତ େୁକ୍ସ ,କଟକ ।  
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ –ବପ୍ରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର –,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଉର୍ତ୍ର ସତୁ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ,ବହମନ୍ତ କୁମାର ଦ୍ାସ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ବଶଷ କଥା –ନାରାୟଣ ସାହୁ , ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଶାସ୍ତ଼ି –କାହୁ୍ନଚରଣ ମହାନ୍ତ଼ି , ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 

 



17 

 

 

 

 

 

Semester-III 
 

                                       Course Code: BOD-05 

                    Title: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲ଼ିପ଼ିର ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ େ଼ିକାଶକ୍ରମ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭେ ଓ େ଼ିକାଶକ୍ରମ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 
େୟତ୍ୀତ୍ ଭାରତ୍ୀୟ ଭାଷା ପର଼ିୋର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନୟତ୍ା, ଲ଼ିପ଼ିର ପ୍ରାଥମ଼ିକ ରୂପ େ଼ିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ତ୍ଥା 

େହୁଳ େୟେହାର ବହଉଥିୋ ଲ଼ିପ଼ି ସମ୍ପକତବର, ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଳାବଲଖର ଭାଷା, ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । 
 

Block-1: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭେ ଓ େ଼ିକାଶକ୍ରମ 

Unit-1 ଭାରତ୍ୀୟ ଭାଷା ପର଼ିୋର 

Unit-2 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି 
Unit-3 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନୟତ୍ା 
Unit-4 ଓଡ଼ିଶାର  ଉପଭାଷା 

 

 

Block-2: ଓଡ଼ିଆ ଲ଼ିପ଼ିର ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ େ଼ିେର୍ତ୍ତନ 

Unit-5 ଲ଼ିପ଼ିର ପ୍ରାଥମ଼ିକ ରୂପ େ଼ିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ତ୍ଥା େହୁଳ େୟେହାର ବହଉଥିୋ ଲ଼ିପ଼ି ସମ୍ପକତବର 

Unit-6 ଭାରତ୍ୀୟ ଲ଼ିପ଼ି ପ୍ରାଥମ଼ିକ ଅେସ୍ଥା, େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଲ଼ିପ଼ିର ଭଦ୍ଭେ ଓ େ଼ିକାଶ 

Unit-7   ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲ଼ିପ଼ି ଉଦ୍ଭେ ଓ େ଼ିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ଲ଼ିପ଼ି ପଯତୟାନ୍ତ ଏହାର ଗତ଼୍ି 

Unit-8  ଓଡ଼ିଆ ଲ଼ିପ଼ି : ଏହାର ପ୍ରାଥମ଼ିକ ଅେସ୍ଥା, େ଼ିକଶ଼ିତ୍ ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ତାଙ୍ଗ ରୂପବରଖ, େର୍ଣ୍ତମାଳା ଓ ଲ଼ିପ଼ିର ଓଡ଼ିଆ 
ଲ଼ିପ଼ିର େର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରୂପ 

 

 

Block-3: ଓଡ଼ିଆ ଅଭ଼ିବଲଖର ଭାଷା (ଶ଼ିଳାବଲଖ, ତ୍ାମ୍ରବଲଖ ଓ ପ୍ରାଚୀନ 
ସନନ୍ଦ) 

Unit-9  ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଳାବଲଖର ଭାଷା 

Unit-10  ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଳାବଲଖର ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ ମଲୂୟ 

Unit-11   ଶ଼ିଳାବଲଖର ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକ ମଲୂୟ 

Unit-12   ଶ଼ିଳାବଲଖବର ସାମାଜ଼ିକ-ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ରୂପ 

 

 

Block-4: : ଚଯତୟାପଦ୍ ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାଷା 
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Unit-13   ଚଯତୟା ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାଷା 
Unit-14   ନାଥ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାଷା 
Unit-15   ପ୍ରାକ୍-ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାଷା 
Unit-16 ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାଷା 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଭାରତ୍ୀୟ ଭାଷା ପର଼ିୋର ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ଚଯତୟାପଦ୍ ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାଷା ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ଓଡ଼ିଆ ଅଭ଼ିବଲଖର ଭାଷା (ଶ଼ିଳାବଲଖ, ତ୍ାମ୍ରବଲଖ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସନନ୍ଦ) ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
 
• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉବନେଷ ଓ େ଼ିକାଶ –ୋସୁବଦ୍େ ସାହୁ   ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନ଼ିତ୍ତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର-ଧବନଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଳ଼ିପ଼ିର କ୍ରମେ଼ିକାଶ –କୁଞ୍ଜେ଼ିହାରୀ ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ– ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 

 

Course Code: BOD-06  

Title: ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବେୈଶ଼ିଷ୍ଟୟ ଓ େ଼ିେ଼ିଧତ୍ା 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ 
।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭେ ଓ କ୍ରମେ଼ିକାଶ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି 
। ଭାଷା ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ସମ୍ପକତୀୟ େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ , ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ରୂପ , ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପବର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଭାଷାର 
ପ୍ରଭାେ (ଦ୍ରାେ଼ିେ, ଅଷ୍ଟ୍ର଼ିକ୍ ଯାେନ଼ିକ ଓ ଇଂରାଜୀ)ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  

 

Block-1 ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-1 ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା 
Unit-2   ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ 

Unit-3 ଭାଷାର ପ୍ରକାରବଭଦ୍  

Unit-4   ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭେ ଓ କ୍ରମେ଼ିକାଶ 

 

 



19 

 

 

Block-2: ଭାଷା ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ସମ୍ପକତୀୟ େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ 

Unit-5 ଭାରତ୍ବର ଆଯତୟଭାଷାର େ଼ିକାଶ 

Unit-6   ଭାଷା ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ – (ବଦ୍ୈେୀ, ଧାତୁ୍, ସଂବଙ୍କତ୍, ଇଙ୍ଗ଼ିତ୍, ଧନୂୟନୁକରଣ) 
Unit-7   ଭାଷା ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ (ଅନୁକରଣ-ଅନୁକରଣ ମୂଳକ, ଭାୋବେଗ, ଅପବମାଦ୍ନ ଟାଟା, ସଙ୍ଗୀତ୍) 
Unit-8   ଭାଷା ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ – (ବପ୍ରମ, ସମ୍ପକତ, ସମନ଼ିୱତ୍, ପ୍ରତ଼୍ିେ଼ିମୱ, େେର୍ତ୍ତନ)  

 

 

Block-3: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ରୂପ 

Unit-9  ଓଡ଼ିଆ ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ଭାଷା (ପେୂତାଞ୍ଚଳୀୟ ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ଭାଷା) 

Unit-10 ପଶ୍ଚ଼ିମ୍ଞ୍ଞ୍ଚଳୀୟ ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ଭାଷା 
Unit-11 ଉର୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳୀୟ ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ଭାଷା 
Unit-12   ଦ୍କ୍ଷ଼ିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ଭାଷା 

 

 

Block-4: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପବର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାେ (ଦ୍ରାେ଼ିେ, ଅଷ୍ଟ୍ର଼ିକ୍ ଯାେନ଼ିକ ଓ ଇଂରାଜୀ) 

 

Unit-13   ସଂସ୍କତୃ୍ : ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ 

Unit-14 ଆଦ଼୍ିୋସୀ (ଦ୍ରାେ଼ିେ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ର଼ିକ) 
Unit-15 ଯାେନ଼ିକ (ପାଶ ିଓ ଆରେ଼ିକ)            
Unit-16   ୟୁବରାପୀୟ : (ଇଂରାଜୀ ଓ ପର୍ତ୍ତୁ ଗୀଜ) 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ରୂପ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
•  ଭାଷା ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ସମ୍ପକତୀୟ େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭେ ଓ କ୍ରମେ଼ିକାଶ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପବର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାେ (ଦ୍ରାେ଼ିେ, ଅଷ୍ଟ୍ର଼ିକ୍ ଯାେନ଼ିକ ଓ ଇଂରାଜୀ) 

େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 

• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 
ବହବେ ।  

• ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉବନେଷ ଓ େ଼ିକାଶ –ୋସୁବଦ୍େ ସାହୁ   ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନ଼ିତ୍ତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର-ଧବନଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଳ଼ିପ଼ିର କ୍ରମେ଼ିକାଶ –କୁଞ୍ଜେ଼ିହାରୀ ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ– ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
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Course Code: BOD-07 

    Title: ଓଡ଼ିଆ େୟାେହାର଼ିକ େୟାକରଣ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ େୟାେହାର଼ିକ େୟାକରଣ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 

େୟତ୍ୀତ୍ ଓଡ଼ିଆ େର୍ଣ୍ତେ଼ିଚାର, ୋକୟର ଗଠ୍ନ ରୀତ଼୍ି ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ , କାରକ, େ଼ିଭକ୍ତ଼ି, କୃଦ୍ନ୍ତ ଓ ତ୍ଦ୍ଧ଼ିତ୍ ଏେଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାବର ବସଗୁଡ଼ିକର ଅେଦ୍ାନ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦସମ୍ଭାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  

 
 

                                         ଓଡ଼ିଆ େୟାେହାର଼ିକ େୟାକରଣ 

Block-1: ଓଡ଼ିଆ େର୍ଣ୍ତେ଼ିଚାର, ୋକୟର ଗଠ୍ନ ରୀତ଼୍ି ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-1 ଓଡ଼ିଆ େର୍ଣ୍ତ େ଼ିଚାର 

Unit-2 ୋକୟ 
Unit-3   ଖଣ୍ଡୋକୟ 

Unit-4 କାେୟ ଗଠ୍ନ ରୀତ଼୍ି ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

 

Block-2: କାରକ, େ଼ିଭକ୍ତ଼ି, କୃଦ୍ନ୍ତ ଓ ତ୍ଦ୍ଧ଼ିତ୍ 

Unit-5  କାରକ 

Unit-6  େ଼ିଭକ୍ତ଼ି 

Unit-7  କୃଦ୍ନ୍ତ  

Unit-8  ତ୍ଦ୍ଧ଼ିତ୍ 

 

Block-3: ଉପସଗତ, ସନ୍ଧ଼ି ଓ ସମାସ 

Unit-9   ଉପସଗତ 

Unit-10   ପ୍ରତ୍ୟୟ 

 

Unit-11   ସନ୍ଧ଼ି  

 

Unit-12   ସମାସ 
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Block-4: ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦସମ୍ଭାର 

Unit-13   ତ୍ତ୍ସମ, ତ୍ଦ୍ଭେ, ବଦ୍ଶଜ ଓ ବେୈବଦ୍ଶ଼ିକ ଶବ୍ଦ 

 

Unit-14  ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ – ଗଠ୍ନସୂତ୍ର 

Unit-15 ଓଡ଼ିଆ ଏକାଥତବୋଧକ ଶବ୍ଦ େ଼ିପରୀତ୍ାଥତବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗେ ଶବ୍ଦ 

Unit-16   ଓଡ଼ିଆ ସବମାଚ୍ଚାର଼ିତ୍ ଏବ୍ଦ ଓ ଭ଼ିନ୍ନାଥତବୋଧକ ଶବ୍ଦ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• ଓଡ଼ିଆ େର୍ଣ୍ତେ଼ିଚାର, ୋକୟର ଗଠ୍ନ ରୀତ଼୍ି ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦସମ୍ଭାର େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ସେତସାର େୟାକରଣ –ନାରା.ଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଧର ଦ୍ାସ ,ନ଼ିୟୁ ଷୁ୍ଟବେଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 
• ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନ଼ିତ୍ତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର-ଧବନଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ େୟାକରଣ –ଧବନଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ,କ଼ିତ୍ାେ ମହଲ ,କଟକ । 

 

 

Course Code: GEOD-03 

Title: : ପ୍ରାଚୀନ,ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  
ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ସାରଳା ମହାଭାରତ୍ବର କାହାଣୀ , େଳରାମ ଦ୍ାସ ଓ ଜଗନୋଥ ଦ୍ାସଙ୍କ କାହାଣୀ ସମ୍ପକତବର 
େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ, ଆଧୁନ଼ିକ ଯୁଗର ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ାଙ୍କ 

ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । 
 

Block-1: ସାରଳା ମହାଭାରତ୍ବର କାହାଣୀ 
Unit-1 କେ଼ି ସାରଳା ଦ୍ାସ ଓ ସାରଳା ମହାଭାରତ୍ ଆବଲାଚନା  

 

Unit-2 ସତ୍ୟଆମୱ 
Unit-3 ତୁ୍ଳସୀେଣ ୋଘ 
Unit-4 ଗଙ୍ଗା ବୋଇବଲ ଥିେ଼ି ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଇବଲ ଯ଼ିେ଼ି 

 

Block-2 େଳରାମ ଦ୍ାସ ଓ ଜଗନୋଥ ଦ୍ାସଙ୍କ କାହାଣୀ 
Unit-5 ପଞ୍ଚସଖା ଓ େଳରାମ 
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Unit-6 ମଗୃଣୁୀ ସୁ୍ତତ଼୍ି ପାଠ୍ ଓ ଆବଲାଚନା 
Unit-7  ପଞ୍ଚସଖା  ଓ ଜଗନୋଥ   

Unit-8 ଜଗନୋଥ ଦ୍ାସକୃତ୍ କବପାତ୍ ଉପାଖୟାନ ଓ ପ଼ିଙ୍ଗଳା ଉପଖୟାନ 

 

          Block-3 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ 
 

Unit-9 ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ାପ ରାୟ 

Unit-10 ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ଓ ଅଭ଼ିମନୁୟ ସାମନ୍ତ ସ଼ିଂହାର 

Unit-11    କେ଼ି ସମ୍ରାଟ ଉବପନ୍ଦ୍ର ଉଞ୍ଜ 
Unit-12    କେ଼ିସୂଯତୟ େଳବଦ୍େ ରଥ 

 

Block-4: ଆଧୁନ଼ିକ ଯୁଗର ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ାଙ୍କ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ 

Unit-13 ରାଧାନାଥ ରାୟ 

Unit-14 ଫକୀର ବମାହନ ବସନାପତ଼୍ି 

Unit-15 ଗଙ୍ଗାଧର ବମବହର 

Unit-16 ମାୟାଧର ମାନସ଼ିଂହ 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଆଧୁନ଼ିକ ଯୁଗର ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ାଙ୍କ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ସାରଳା ମହାଭାରତ୍ବର କାହାଣୀ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ଆଧୁନ଼ିକ ଯୁଗର ସାହ଼ିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ାଙ୍କ ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• େଳରାମ ଦ୍ାସ ଓ ଜଗନୋଥ ଦ୍ାସଙ୍କ କାହାଣୀ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(୧୮୦୩-୧୯୨୦)- ନଟେର ସାମନ୍ତରାୟ ୋଣୀଭେନ ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ସେୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତ଼୍ିକ –ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତ୍ପଥୀ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଅସ଼ିତ୍ କେ଼ି 
• ଓଡ଼ିଆ  କ୍ଷୁଦ୍ରଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତ଼୍ିେୃର୍ତ୍-ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ େୁକ୍୍ସ ଏଣତ େୁକ୍ସ ,କଟକ ।  
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ –ବପ୍ରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର –,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
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• ଉର୍ତ୍ର ସତୁ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ,ବହମନ୍ତ କୁମାର ଦ୍ାସ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ବଶଷ କଥା –ନାରାୟଣ ସାହୁ , ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଶାସ୍ତ଼ି –କାହୁ୍ନଚରଣ ମହାନ୍ତ଼ି , ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 

 

SKILL ENHANCEMENT COURSES (SECC OPTION-I) ENGLISH COMMUNICATION 

 

OBJECTIVES OF THE COURSE: 

This paper intends to build up the four primary skills in students in the academic as well as in the 

wider domains of use like public offices. The books recommended only provide guidelines for 

what to teach, and the list is in no way exhaustive. Teachers must be free and resourceful enough 

to collect teaching materials on their own, and even use newspaper clippings as teaching materials. 

BLOCK-1:INTRODUCTION  

Unit-1: What is communication?  

Unit-2: Types of communication (Horizontal, Vertical, Interpersonal, Grapevine). 

Unit-3: Uses of Communication, Inter-cultural communication, Communication today. 

Unit-4: Distinct features of Indianization, alternative texts of language learning, global English 

and English in the print and electronic media in India. 

BLOCK-2:THE FOUR SKILLS AND PROSPECT OF NEW MATERIAL IN LANGUAGE 

LEARNING  

Unit- 5: Listening-Passive and active, Speaking effective, intelligibility and clarity  

Unit-6: Methods and techniques of reading such as skimming, scanning and searching for 

information; Reading to understand the literal, metaphorical and suggested meaning of a passage 

Unit-7: Identifying the tone (admiring, accusatory, ironical, sympathetic, evasive, indecisive, 

ambiguous, neutral etc.) of the writer and view-points.  

Unit-8: Cohesive and Coherent writing 

BLOCK-3:GRAMMATICAL AND COMPOSITION SKILLS 

Unit-9: Doing exercises like filling in the blanks, correcting errors, choosing correct forms out of 

alternative choices, joining clauses, rewriting sentences as directed, and replacing indicated 

sections with single words / opposites / synonyms, choosing to use correct punctuation marks, 

getting to understand and use formal and informal styles, learning to understand the usages of 

sexism, racism, jargon. 

Unit- 10: Learning to understand information structure of the sentence such as topic-focus 

relationship; strategies of thematization, postponement, emphasis, structural compression (deletion 

of redundant parts, nominalization, cleft and pseudo-cleft sentences, elliptical structures etc.), 

Logical Connectors between sentences, Methods of developing a paragraph, structure of an essay 

and methods of developing an essay. 

Unit-11: Making representations; writing letters of application for jobs; writing CV, writing letters 

to the editor and social appeals in the form of letters/pamphlets. 

Unit-12: Writing formal and informal letters for offices and personal purposes.  

BLOCK 4: Exercises in Written Communication 

Unit- 13: Précis writing  

Unit- 14: Note-taking skills  

Unit-15: Writing reports  
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Unit- 16: Guidelines and essentials of official correspondence for making enquiries, complaints 

and replies  

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE:  

After completing this paper, the learners will be able to: 

• Learn the skills required to achieve confident and spot on communicating skills. 

• Analyze the types of communication and their various aspects so that it helps them professionally 

in future. 

• Practice grammars and exercises that may help the learners to understand the basics in English. 

• Develop a comprehensive, cohesive and coherent writing skills.   

Reference Books: 

• Ways of Reading: Advanced reading Skills for Students of English Literature. Martin 

Montgomery et al. London: Routledge, 2007. 

• Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction. Dainton and 

Zelley; http://tsime.uz.ac.zw/claroline/backends/download.php?url=L0ludHJvX3RvX2NvbW11b 

mljYXRpb25fVGhlb3J5LnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=MBA563 

• Literature and the art of Communication, Cambridge University Press. 

• Vistas and Visions. Orient Black Swan (writing and grammar exercises at the end of 

lessons are recommended) From Remapping: An Anthology for Degree Classes, (‘writing 

Skills’), Orient Black Swan. 

• Indian English through Newspapers (Chapter 4, 5 and 6), Concept, New Delhi,2008. 

• Contemporary Communicative English, S Chand 

• Technical Communication: A Reader centered Approach. P.V. Anderson. Wadsworth, 

Cengage. 

 

Semester-IV 
 

Course Code: BOD-08 

   Title: ଓଡ଼ିଆ  ବଲାକସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବଲାକସାହ଼ିତ୍ୟ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ବଲାକ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବଲାକସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ସମ୍ପକତବର 

େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ଓଡ଼ିଆ ବଲାକଗୀତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ , ଓଡ଼ିଆ 
ବଲାକ କାହାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଉପାଦ୍ାନ ଏେଂ ବସଗୁଡ଼ିକର ଅେଦ୍ାନ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । 
ଓଡ଼ିଆ ବଲାକନାଟକର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ (ପାଲା, ଦ୍ାସକାଠ଼୍ିଆ, ଦ୍ଣ୍ଡନାଚ, ଛଉନାଚ, ଲୀଳା, ଦ୍ଧି, 
ୋଲଖାଇ ଓ କରମା) ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  
 

Block-1: : ବଲାକ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବଲାକସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-1 ବଲାକ ସଂସ୍କତୃ଼୍ିର ସଂଜ୍ଞା ଓ  ସ୍ୱରୂପ  
Unit-2 ବଲାକ ସଂସ୍କତୃ଼୍ିର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-3   ବଲାକ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ 
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Unit-4 ଓଡ଼ିଆ ବଲାକ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପ୍ରକାର ଓ ପର଼ିସର 

 

 

Block-2: ଓଡ଼ିଆ ବଲାକଗୀତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ 

Unit-5 ବଲାକଗୀତ୍ର ସଂଜ୍ଞା 
Unit-6 ବଲାକଗୀତ୍ର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-7   ବଲାକଗୀତ୍ର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ 

Unit-8  ବଲାକଗୀତ୍ର ଆବେଦ୍ନ 

 

 

Block-3: ଓଡ଼ିଆ ବଲାକ କାହାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-9 ବଲାକ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ 

Unit-10 ବଲାକ କାହାଣୀର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-11   ବଲାକ କାହାଣୀର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ 

Unit-12 ବଲାକ କାହାଣୀ ଓ ତ୍ାର ସଂଗ୍ରହ ଧାରା. 
 

 

Block-4: ଓଡ଼ିଆ ବଲାକନାଟକର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ (ପାଲା, ଦ୍ାସକାଠ଼୍ିଆ, ଦ୍ଣ୍ଡନାଚ, 
ଛଉନାଚ, ଲୀଳା, ଦ୍ଧି, ୋଲଖାଇ ଓ କରମା) 

Unit-13   ବଲାକ ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା 
Unit-14 ବଲାକ ନାଟକର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-15   ବଲାକ ନାଟକର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ  
Unit-16 ବଲାକ ନାଟକର ଆବେଦ୍ନ. 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• ବଲାକ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବଲାକସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ଓଡ଼ିଆ ବଲାକନାଟକର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ (ପାଲା, ଦ୍ାସକାଠ଼୍ିଆ, ଦ୍ଣ୍ଡନାଚ, ଛଉନାଚ, ଲୀଳା, ଦ୍ଧି, 
ୋଲଖାଇ ଓ କରମା)େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 

• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 
ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ବଲାକ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବଲାକସାହ଼ିତ୍ୟ- କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ,େ଼ିଦ୍ୟାପୁରୀ,କଟକ । 
• ବଲାକସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ- ଶୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର ,କଟକ 
• ପଲ୍ଲୀଗୀତ୍ ସଞ୍ଚୟନ-କୁଞ୍ଜେ଼ିହାରୀ ଦ୍ୀସ 
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• ପଶ୍ଚ଼ିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାକଗୀତ୍ –ଦ୍ୱାର଼ିକାନାଥ ନାୟକ ,ଓଡ଼ିଶା େୁକ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 

Course Code: BOD-09 

Title: ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ (ପ୍ରାଚୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ) 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ (ପ୍ରାଚୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ)ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 

େୟତ୍ୀତ୍ ରସ ଓ ଧ୍ୱନ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାଦ୍ାନ ଏେଂ ରୀତ଼୍ି, େବକ୍ରାକ୍ତ଼ି ଓ ଅଳଙ୍କାର ର ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ଅେଦ୍ାନ 

ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । କିାସ଼ିସ଼ିଜ଼ିମ୍ଞ୍, ବରାମାଣ୍ଟ଼ିସ଼ିଜ଼ିମ୍ଞ୍ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ପ୍ରତ୍ୀକୋଦ୍, ଚ଼ିତ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପକତବର  
ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ 
 

Block-1: ରସ ଓ ଧ୍ୱନ଼ି 
Unit-1 ରସର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ ପ୍ରବୟାଗ 

Unit-2   ରସୋଦ୍ ଓ େ଼ିଶ୍ୱନାଥ କେ଼ିରାଜ. 

Unit-3 ଧିୱନ଼ିର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ ପ୍ରବୟାଗ 

Unit-4   ଧ୍ୱନ଼ିୋଦ୍ ଓ ଆନନ୍ଦେଦ୍ଧତନ 

 

Block-2: : ରୀତ଼୍ି, େବକ୍ରାକ୍ତ଼ି ଓ ଅଳଙ୍କାର 

Unit-5 ରୀତ଼୍ିର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ ପ୍ରବୟାଗ 

Unit-6 େବକ୍ତାକ୍ତ଼ିର ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ ପ୍ରବୟାଗ 

Unit-7   ଅଳଙ୍କାର 

Unit-8   ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରବୟାଗ 

 

 

Block-3: କିାସ଼ିସ଼ିଜ଼ିମ୍ଞ୍, ବରାମାଣ୍ଟ଼ିସ଼ିଜ଼ିମ୍ଞ୍ 

Unit-9 କିାସ଼ିକୋଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ 

Unit-10 ଓଡ଼ିଆ କିାସ଼ିକ୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

Unit-11 ବରାମାଣ୍ଟ଼ିସ଼ିଜ଼ିମ୍ଞ୍ ର ସଂଜ୍ଞା ବରାମାଣ୍ଟ଼ିକ ବଚତ୍ନା 
Unit-12 ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ାବର ବରାମାଣ୍ଟ଼ିକ ବଚତ୍ନା 

 

 

Block-4: ପ୍ରତ୍ୀକୋଦ୍, ଚ଼ିତ୍ରକଳ୍ପ 

Unit-13   ପ୍ରତ୍ୀକୋଦ୍ 

Unit-14 ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ାବର ପ୍ରତ୍ୀକର ଚଚ୍ଚତା 
Unit-15 ଚ଼ିତ୍ରକଳ୍ପୋଦ୍ 

Unit-16 ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ାବର ଚ଼ିତ୍ରକଳ୍ପର ପର଼ିଚଚ୍ଚତା 
 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  
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ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• ପ୍ରତ୍ୀକୋଦ୍, ଚ଼ିତ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• କିାସ଼ିସ଼ିଜ଼ିମ୍ଞ୍, ବରାମାଣ୍ଟ଼ିସ଼ିଜ଼ିମ୍ଞ୍ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 

• ରୀତ଼୍ି, େବକ୍ରାକ୍ତ଼ି ଓ ଅଳଙ୍କାର େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
•  ରସ ଓ ରୀତ଼୍ି େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ –ବଗାେ଼ିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ଗାତ୍ା-ବେଣତସ୍ ପେ଼ିିଶସତ କଟକ । 

• ଭାରତ୍ୀୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ-େନମାଳୀ ରଥ –ଓ.ରା.ପା.ପ୍ର.ଓ ପ୍ରକାଶନ 
ସଂସ୍ଥା । 

• ଓଡ଼ିଆ କାେୟ ବକୌଶଳ –ସୁଦ୍ଶତନ ଆଚାଯତୟ , ବେଣତସ୍ ପେ଼ିିଶସତ କଟକ । 
• ସାହ଼ିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ର –େ଼ିଭୂତ଼୍ି ପଟ୍ଟନାୟକ- ବେଣତସ୍ ପେ଼ିିଶସତ କଟକ । 

 

 

Course Code: BOD-10  

Title: ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା ପ୍ରାଚୀନକୁ ଆଧୁନ଼ିକ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ କେ଼ିତ୍ା ପ୍ରାଚୀନକୁ ଆଧୁନ଼ିକ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 
େୟତ୍ୀତ୍ କେ଼ି ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ପର଼ିଚୟ ,ଗଦ୍ାପେତର େ଼ିବଶଷତ୍ୱ,ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । ଭାଗେତ୍ ( ୨୪ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ) – ଜଗନ୍ନାଥ 
ଦ୍ାସ ,ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ରସକବଲ୍ଲାଳ (୧ମ ଛାନ୍ଦ) ଓ ଉବପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବକାଟ଼ିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ (୧ମ 
ଛାନ୍ଦ)ସମ୍ପକତବର  ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ । ଚାବରାଟ଼ି ଆଧୁନ଼ିକ କେ଼ିତ୍ା ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । 
 

 

Block-1: ସାରଳା ମହାଭାରତ୍ (ଦୁ୍ଯତୟାଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦ୍ୀ ସନ୍ତରଣ) 

Unit-1 କେ଼ି ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ପର଼ିଚୟ 

Unit-2 ସାରଳା ମହାଭାରତ୍ 

Unit-3   ଗଦ୍ାପେତର େ଼ିବଶଷତ୍ୱ 

Unit-4   ଦୁ୍ବଯତୟଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦ୍ୀ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ 

 

 

Block-2: ଭାଗେତ୍ ( ୨୪ ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ) – ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ 

Unit-5 ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ 

Unit-6 ଭକ୍ତକେ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ 

Unit-7 ଭାଗେତ୍ର ଚେ଼ିଶ ଗରୁୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ - ପାଠ୍ 
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Unit-8 ଭାଗେତ୍ (୨୪ ଗରୁୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ) ଆବଲାଚନା. 
Block-3 ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ରସକବଲ୍ଲାଳ (୧ମ ଛାନ୍ଦ) ଓ ଉବପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବକାଟ଼ିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ (୧ମ ଛାନ୍ଦ) 

Unit-9 ଓଡ଼ିଆ ରୀତ଼୍ି ଯୁଗ 

Unit-10 ଭକ୍ତକେ଼ି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ଓ କେ଼ି ସମ୍ରାଟ ଉବପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ. 

Unit-11 ରସକବଲ୍ଲାଳ (୧ମ ଛାନ୍ଦ) ପାଠ୍ ଓ ଆବଲାଚନା 
Unit-12 ବକାଟ଼ିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ (୧ମ ଛାନ୍ଦ) ପାଠ୍ ଓ ଆବଲାଚନା 

 

 

Block-4: ଆଧୁନ଼ିକ କେ଼ିତ୍ା 
Unit-13 ମହାଯାତ୍ରା (ସପ୍ତମ ସଗତ)- ଅମଷତୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ (ରାଧାନାଥ ରାୟ) 
Unit-14   ମଙ୍ଗବଳ ଅଇଲା ଉଷା – ଗଙ୍ଗାଧର ବମବହର 

Unit-15   ବଗାପେନୁ୍ଧ ଦ୍ାସ 

Unit-16    ସଚ୍ଚ଼ିଦ୍ାନନ୍ଦ ରାଉତ୍ରାୟ 
 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଚାବରାଟ଼ି ଆଧୁନ଼ିକ କେ଼ିତ୍ା ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । 
• ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ରସକବଲ୍ଲାଳ (୧ମ ଛାନ୍ଦ) ଓ ଉବପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ବକାଟ଼ିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ (୧ମ ଛାନ୍ଦ)େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ 

ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- ସୂଯତୟନାରାୟଣ ଦ୍ାଶ (୪ଥତ ଭାଗ )ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ସାରଳା ମହାଭାରତ୍ –ଗଦ୍ା ପେତ –ସାରଳା ଦ୍ାସ 
• ରସକବଲ୍ଲାଳ ସଂପାଦ୍ନା- ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ାସ 
• ଭଞ୍ଜୀୟ କାେୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ବେଣୀମାଧେ ପାଢୀ ,ବ୍ରହ୍ମପୁର 
• ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ –କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସାହୁ ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ଼୍ି କାେୟ  –ଜାନକୀ େଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• କାେୟବକୌଶଳ – ସୁଦ୍ଶତନ ଆଚାଯତୟ ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଭଞ୍ଜ ସାହ଼ିତ୍ୟର େ଼ିଭା ଓ େ଼ିଭେ –ସଚ୍ଚ଼ିଦ୍ାନନ୍ଦ ମ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର । 
• ଉବପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଏକ ଅଝ୍ୟୟନ-ଜୟକୃଷ୍ଣ ମ଼ିଶ୍ର ,ଓଡ଼ିଶା ରାଜୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ,ଭୁେବନଶ୍ୱର 

 

Course Code: GEOD-04 

Title: : ଓଡ଼ିଆ କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  
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ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷାସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍  

ୟୁନ଼ିବକାେତବର ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଟ଼ିପ଼ି ଶ଼ିକ୍ଷା , ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ଓ ତ୍ାର େୟେହାର ,  ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସାିଇଡ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । 
କମୁ୍ପୟଟର କଣ ଓ କାହିଁକ଼ି ,କମୁ୍ପୟଟର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଅଂଶେ଼ିବଶଷ ଓ କାଯତୟ ବସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  
 

Block-1: କମୁ୍ପୟଟର କଣ ଓ କାହିଁକ଼ି ,କମୁ୍ପୟଟର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଅଂଶେ଼ିବଶଷ ଓ କାଯତୟ 

Unit-1   କମୁ୍ପୟଟର କଣ ଓ କାହିଁକ଼ି 

Unit-2  କମୁ୍ପୟଟରର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଅଂଶେ଼ିବଶଷ 
Unit-3  କମୁ୍ପୟଟରର କାଯତୟ 
Unit-4  କମୁ୍ପୟଟରର ଆେଶୟକତ୍ା 

 

Block-2 ୟୁନ଼ିବକାେତବର ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଟ଼ିପ଼ି ଶ଼ିକ୍ଷା 
Unit-5   ୟୁନ଼ିବକାେତବର ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଟ଼ିପ଼ି ଶ଼ିକ୍ଷା 

Unit-6   ୟୁନ଼ିବକାେତବର ଅକ୍ଷର 
Unit-7  ୟୁନ଼ିବକାେତବର ମାତ୍ରା ,ଫଳା ଓ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର 

Unit-8 ୟୁନ଼ିବକାେତବର ୋକୟ ରଚନା 
 

 Block-3 ଇଣ୍ଟରବନଟବର ଓଡ଼ିଆ ଚ଼ିଠ଼୍ି,ଇଣ୍ଟରବନଟବର ସାମାଜ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର 
େୟେହାର  

Unit-9 ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ଓ ତ୍ାର େୟେହାର 

Unit-10   ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ବର ଓଡ଼ିଆ ଚ଼ିଠ଼୍ି 
Unit-11   ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ବର ସାମାଜ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆେଶୟକତ୍ା 
Unit-12   ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ବର ସାମାଜ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର େୟେହାର 

 

 

Block-4: ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସାିଇଡ ,ବଟେୁଲସ୍ ,ଫ଼ିଚରସ୍ ଏେଂ ପ଼ିକଚରସ୍ ,ଏକବସଲର     
େୟେହାର ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି 
Unit-13   ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସାିଇଡ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି 
Unit-14 ବଟେୁଲସ୍ ,ଫ଼ିଚରସ୍ ଏେଂ ପ଼ିକଚରସ୍ 

Unit-15   ଏକବସଲର େୟେହାର ଆେଶୟକତ୍ା 

Unit-16   କବସଲର େୟେହାର ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• କମୁ୍ପୟଟର କଣ ଓ କାହିଁକ଼ି ,କମୁ୍ପୟଟର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଅଂଶେ଼ିବଶଷ ଓ କାଯତୟ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ବଟେୁଲସ୍ ,ଫ଼ିଚରସ୍ ଏେଂ ପ଼ିକଚରସ୍ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
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• ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ବର ସାମାଜ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆେଶୟକତ୍ା ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ବମୌଳ଼ିକ କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା –ବଦ୍େକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ସଂବଯାଗ ଅନୁେ଼ିଧି ,ସବନ୍ତାଷ କୁମାର ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ,ନାଳନ୍ଦା ,କଟକ 
• ଓଡ଼ିଆ କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା –ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର , ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• କମୁ୍ପୟଟରବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର େୟେହାର ଓ ପ୍ରବୟାଗ –ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ୍ ମ଼ିଶ୍ର ,ଆଜ଼ିଅନ୍ତା ପେ଼ିିଶସତ  ଜଗତ୍ସ଼ିଂହପୁର । 
• ସେତସାର େୟାକରଣ –ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଧର ଦ୍ାସ ,ନ଼ିୟୁ ଷୁ୍ଟବେଣ୍ଟସ୍ ବଷ୍ଟାର ,କଟକ । 
• କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା-ରାନୁ େନ଼ିକ ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 

 
 
 
। 

Skill EnhancementCouíse-II(SEC-II) 

DAľAANALYSISANDCOMPUľERAPPLICAľION 

 

ProgrammeObjectives: 

Theprimeobjectiveof this SkillEnhancementCompulsorycourseis: 

• Togeta basicideaaboutdata andits usagein OfficeManagement. 

• Useofcomputerintheday-to-dayassignmentsanditsvariousapplications. 

• Workeffectivelywitha rangeof OfficeProductivitysoftwareapplications. 

• Evaluate,selectanduseofficeproductivity softwareappropriatetoagiven situation. 

• Apply basic learning and assessment principles in the design, development, 

andpresentationof materialproduced byofficeproductivity applications. 

• Demonstrateemployabilityskillsandacommitmenttoprofessionalism. 

• Operateavarietyofadvancedspreadsheet,operatingsystemandwordprocessingfunctions. 

 

SEC-II:DATAANALYSIS&COMPUTER APPLICATION 

Block-01 Computerfundamentals 

Unit-01 IntroductiontoComputerSystem 

Unit-02 InputDevicesandOutputDevices 

Unit-03 TypesofData&DataRepresentation 

Unit-04 StorageUnitsandStorageDevices 

Block-02 FundamentalofWordProcessing&Power-Point 
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Unit-05 IntroductiontoWordProcessor 

Unit-06 FormattingaWordDocument 

Unit-07 WorkingwithTables 

Unit-08 IntroductiontoPower-Point 

Block-03 FundamentalofSpreadsheets 

Unit-09 IntroductiontoSpreadsheetPackage 

Unit-10 WorkingwithSpreadsheet 

Unit-11 WorkingwithFunctionandCharts 

Unit-12 SpreadsheetsforSmallaccountings 

Block-04 OperatingSystemandComputerNetwork 

Unit-13 OperatingSystemandtheUserInterface 

Unit-14 BasicsofComputerNetwork 

Unit-15 BasicsofInternet 

Unit-16 ElectronicMail 

 

LearningOutcomes: 

• After successful completion of this course, learners are able to know: 

• The science behind the functionality of computer. 

• The type of data used by computers. 

• How data stored inside a system. 

• Brief knowledge about MS-Word application software and how documents are managed. 

• Working with MS-Excel environment for data analysis. 

• How to make a presentation of the official assignments and documents. 

• General knowledge about use of Internet, e-mails, computer networks etc. 

 

Semester-V 
 

Course Code: BOD-11 

Title: ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକାସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 

େୟତ୍ୀତ୍ ରକ୍ତମାଟ଼ି – କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ , ତ୍ଟନ଼ିରଞ୍ଜନା – େ଼ିଜୟ ମ଼ିଶ୍ର , ବକାକୁଆ – େ଼ିଜୟ କୁମାର 
ଶତ୍ପଥୀ ,ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । ଏକାଙ୍କ଼ିକା- ସ୍ମୃତ଼୍ି େ଼ିଭ୍ରାଟ – ପ୍ରାଣେନୁ୍ଧ କର ଓ ଛଦ୍େବେଶୀ – େ଼ିଶ୍ୱଜ଼ିତ୍ ଦ୍ାସ 
ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  

 

Block-1: ରକ୍ତମାଟ଼ି – କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 
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Unit-1 ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର େ଼ିକାଶ ଓ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 

Unit-2   ରକ୍ତମାଟ଼ି ନାଟକର ପାଠ୍ 

Unit-3   ରକ୍ତମାଟ଼ି ପାଠ୍ାବଲାଚନା 
Unit-4 ‘ରକ୍ତମାଟ଼ି’ ର ଚର଼ିତ୍ର େ଼ିବଶିଷଣ 

 

 

Block-2 ତ୍ଟନ଼ିରଞ୍ଜନା – େ଼ିଜୟ ମ଼ିଶ୍ର 

Unit-5   ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 

Unit-6   ନାଟୟକାର େ଼ିଜୟ ମ଼ିଶ୍ର 
Unit-7   ତ୍ଟନ଼ିରଞ୍ଜନା ଆବଲାଚନା 

Unit-8 ତ୍ଟନ଼ିରଞ୍ଜନା ନାଟକ ଆବଲାଚନା ଓ ମୂଳ ପାଠ୍ୟାଂଶ 
 

Block-3: ବକାକୁଆ – େ଼ିଜୟ କୁମାର ଶତ୍ପଥୀ 
Unit-9 ୧୯୮୦ ପରେର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ େ଼ିଜୟ କୁମାର ଶତ୍ପଥୀ 
Unit-10   ‘ବକାକୁଆ’ ନାଟକର ପାଠ୍ 

Unit-11 ‘ବକାକୁଆ’ ନାଟକର ପାଠ୍ାବଲାଚନା 
Unit-12 ‘ବକାକୁଆ’ ର ଚର଼ିତ୍ର େ଼ିବଶିଷଣ 

 

 

Block-4: : ଏକାଙ୍କ଼ିକା- ସ୍ମୃତ଼୍ି େ଼ିଭ୍ରାଟ – ପ୍ରାଣେନୁ୍ଧ କର ଓ ଛଦ୍େବେଶୀ – େ଼ିଶ୍ୱଜ଼ିତ୍ ଦ୍ାସ 

Unit-13   ଏକାଙ୍କ଼ିକାର ପ୍ରାଣେନୁ୍ଧ କର ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା ସୃ୍ମତ଼୍ି େ଼ିଭ୍ରାଟ 

Unit-14 ସୃ୍ମତ଼୍ି େ଼ିଭ୍ରାଟ ଆବଲାଚନା ଓ ମୂଳପାଠ୍ 

Unit-15 ଏକାଙ୍କ଼ିକାର େ଼ିଶ୍ୱଜ଼ିତ୍ ଦ୍ାସ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ିକା ଛଦ୍େବେଶୀ 
Unit-16   ଛଦ୍େବେଶୀ ଆବଲାଚନା ଓ ମଳୂପାଠ୍ 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଏକାଙ୍କ଼ିକା- ସ୍ମୃତ଼୍ି େ଼ିଭ୍ରାଟ – ପ୍ରାଣେନୁ୍ଧ କର ଓ ଛଦ୍େବେଶୀ – େ଼ିଶ୍ୱଜ଼ିତ୍ ଦ୍ାସ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ବକାକୁଆ – େ଼ିଜୟ କୁମାର ଶତ୍ପଥୀ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 

• ତ୍ଟନ଼ିରଞ୍ଜନା – େ଼ିଜୟ ମ଼ିଶ୍ର େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ। 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ - 

• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(୧୮୦୩-୧୯୨୦)- ନଟେର ସାମନ୍ତରାୟ ୋଣୀଭେନ ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ସେୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତ଼୍ିକ –ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତ୍ପଥୀ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
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• ଓଡ଼ିଆ ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଅସ଼ିତ୍ କେ଼ି 
• ଓଡ଼ିଆ ଚର଼ିତ୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଲାେଣୟ ନାୟକ 
• ଓଡ଼ିଆ  କ୍ଷୁଦ୍ରଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତ଼୍ିେୃର୍ତ୍-ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ େୁକ୍୍ସ ଏଣତ େୁକ୍ସ ,କଟକ ।  
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ –ବପ୍ରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର –,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ମାନେୀୟ ମହନୀୟତ୍ା-ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବମବହର, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଯୁଗ –ପ୍ର.ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ , ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 

 

 

 

Course Code: BOD-12 Title: 

ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ କଥାସାହ଼ିତ୍ୟର େ଼ିକାଶକ୍ରମ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 

େୟତ୍ୀତ୍ ଛ’ମାଣ ଆଠ୍ଗୁଣ୍ଠ – ଫକୀର ବମାହନ ବସନାପତ଼୍ି , ଦ୍ାନାପାଣ଼ି – ବଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ଼ି ଆବଲାଚନା 
କରାଯାଇଛ଼ି ।ତ଼୍ିବନାଟ଼ି େ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପ  ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  

 

Block-1  ଓଡ଼ିଆ କଥାସାହ଼ିତ୍ୟର େ଼ିକାଶକ୍ରମ 

Unit-1    ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର େ଼ିକାଶକ୍ରମ(୧୮୯୮ ରୁ ୧୯୫୦ ) 

Unit-2 ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପ ( ୧୯୫୦ରୁ ସମକାଳ) 
Unit-3 ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସର (୧୮୮୮ ରୁ ୧୯୬୦) 
Unit-4   ଓଡ଼ିଆ ଉପନୟାସର (୧୯୬୦ ରୁ ସମକାଳ) 

 

 

Block-2: ଛ’ମାଣ ଆଠ୍ଗୁଣ୍ଠ – ଫକୀର ବମାହନ ବସନାପତ଼୍ି 
Unit-5 ଉପନୟାସ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 

 

Unit-6   କଥାକାର ଫକୀର ବମାହନ ବସନାପତ଼୍ି 
Unit-7   ଫକରୀ ବମାହନ ବସନାପତ଼୍ିଙ୍କ ଛ’ ମାଣ ଆଠ୍ଗୁଣ୍ଠ 

Unit-8    ଛ’ ମାଣ ଆଠ୍ଗୁଣ୍ଠ – ଆବଲାଚନା ଓ ପାଠ୍ୟାଂଶ 

 

 

Block-3: ଦ୍ାନାପାଣ଼ି – ବଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ଼ି 
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Unit-9 ବଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ଼ିଙ୍କ ଦ୍ାନାପାଣ଼ି 

Unit-10 ଦ୍ାନାପାଣ଼ି ଉପନୟାସର ଚର଼ିତ୍ର 

Unit-11 ଦ୍ାନାପାଣ଼ି ଉପନୟାସର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ 

Unit-12 ଦ୍ାନାପାଣ଼ି ଉପନୟାସର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଭାଷା 
 

 

Block-4: ଗଳ୍ପ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

Unit-13  ଗଳ୍ପ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-14  ବଦ୍େତ୍ାର େ଼ିଧାତ୍ା -ବଗାଦ୍ାେରୀଶ ମହାପାତ୍ର 

Unit-15 ମାଂସର େ଼ିଳାପ – କାଳ଼ିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 
Unit-16  ମଧେୁନର ବମୟର – ମବନାଜ ଦ୍ାସ 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ତ଼୍ିବନାଟ଼ି ଗଳ୍ପ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ବଗାପୀନାଥ ମହାନ୍ତ଼ିଙ୍କ ଦ୍ାନାପାଣ଼ି େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• ଫକରୀ ବମାହନ ବସନାପତ଼୍ିଙ୍କ ଛ’ ମାଣ ଆଠ୍ଗୁଣ୍ଠ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  
ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ - 

• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(୧୮୦୩-୧୯୨୦)- ନଟେର ସାମନ୍ତରାୟ ୋଣୀଭେନ ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ସେୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତ଼୍ିକ –ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତ୍ପଥୀ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଅସ଼ିତ୍ କେ଼ି 
• ଓଡ଼ିଆ ଚର଼ିତ୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଲାେଣୟ ନାୟକ 
• ଓଡ଼ିଆ  କ୍ଷୁଦ୍ରଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତ଼୍ିେୃର୍ତ୍-ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ େୁକ୍୍ସ ଏଣତ େୁକ୍ସ ,କଟକ ।  
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ –ବପ୍ରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର –,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ମାନେୀୟ ମହନୀୟତ୍ା-ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବମବହର, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଯୁଗ –ପ୍ର.ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ , ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 
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Course Code: DSE-OD-01  

                                      Title: ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ଇତ଼୍ିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ଇତ଼୍ିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ 

କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଇତ଼୍ିହାସ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । ଓଡ଼ିଶାବର ବେୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କତୃ୍, ବଶୈେ 
ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବେୈଷ୍ଣେ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି  ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଓଷାବ୍ରତ୍ ସମ୍ପକତବର  ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ 
 

 

Block-1: Introduction to International Finance 

Unit-1 ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଇତ଼୍ିହାସ 

Unit-2 ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ  ଇତ଼୍ିହାସ 

Unit-3   ଓଡ଼ିଶାର ସାହ଼ିତ଼୍ିୟକ  ଇତ଼୍ିହାସ  

Unit-4 ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜ଼ିକ ଇତ଼୍ିହାସ 

Block-2: ଓଡ଼ିଶାବର ବେୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କତୃ୍, ବଶୈେ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ବେୈଷ୍ଣେ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି 
Unit-5 ସଂସ୍କତୃ଼୍ି 
Unit-6 ଓଡ଼ିଶାର ବେୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି 
Unit-7 ଓଡ଼ିଶାର ବଶୈେ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି 
Unit-8 ଓଡ଼ିଶାର ବେୈଷ୍ଣେ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି 

 

 

Block-3: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ଓ ଆଦ଼୍ିୋସୀ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି 
Unit-9  ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି  

Unit-10 ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃ଼୍ିର ପ୍ରେଣତ୍ା 
Unit-11   ଆଦ଼୍ିୋସୀ ସଂପ୍ରଦ୍ାୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ 

Unit-12 ଓଡ଼ିଶାର ଆଦ଼୍ିୋସୀ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି 
 

 

Block-4: ଓଡ଼ିଆ ଓଷା ବ୍ରତ୍ ଓ ପେତପେତାଣ଼ି 
Unit-13  ଓଡ଼ିଶାର ଓଷାବ୍ରତ୍ 

Unit-14 ଓଡ଼ିଶାର ଓଷାବ୍ରତ୍ବର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ 

Unit-15  ଓଡ଼ିଶାର ପେତପେତାଣୀ 
Unit-16  ଓଡ଼ିଆ ପେତପେତାଣୀର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଦ଼୍ିଗ 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  
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ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଓଡ଼ିଶାର ଓଷାବ୍ରତ୍ ସମ୍ପକତବର ସଂପରୂ୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କତୃ଼୍ି ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ଇତ଼୍ିହାସ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ଇତ଼୍ିହାସ-ସଂସ୍କତୃ଼୍ି େ଼ିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। 
• ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କତୃ଼୍ିକ ଇତ଼୍ିହାସ-ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମ଼ିଶ୍ର ,େ଼ିଦ୍ୟାପୁରୀ ,କଟକ  
• ବେୈଷ୍ଣେ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ-ଆଶୁବତ୍ାଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ ,କଟକ 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ବଶୈେଧମତ –କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ ,କଟକ 

 
Course Code: DSE-OD-02 

Title: ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ବେୈଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  
ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ବେୈଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ 
।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ, ଉପନୟାସ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ , ପଥୃିେୀ ୋହାବର ମଣ଼ିଷ – ବଗାକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର 
ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି ।ସ େ଼ିଚ଼ିତ୍ର େ଼ିଶ୍ୱ - ବଦ୍େକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  
 

Block-1: ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶ ୁସାହ଼ିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-1 ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ବେୈଶ଼ିଷ୍ଟୟ 
Unit-2   ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉତ୍ସ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-3 ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଭାେ ଐଶ୍ୱଯତୟ ଓ ରୂପ ବେୈଭେ 

Unit-4   ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପତ୍ରପତ୍ର଼ିକା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ 

Block-2: ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-5  େ଼ିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

Unit-6  ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ କେ଼ିତ୍ା 
Unit-7   ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ, ଉପନୟାସ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ 

Unit-8 ଓଡ଼ିଆ େ଼ିଜ୍ଞାନଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ ପ୍ରେନ୍ଧ, ନାଟକ, ଜୀେନୀ, ଭ୍ରମଣ, ସାହ଼ିତ୍ୟ ସଜତନାର ଦ଼୍ିଗ ଓ ଦ଼୍ିଗନ୍ତ 

 

 

Block-3: ପଥୃିେୀ ୋହାବର ମଣ଼ିଷ – ବଗାକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର 

Unit-9  ଉପନୟାସର ଗଠ୍ନ ଓ ରୀତ଼୍ି 

Unit-10  ବେୈଜ୍ଞାନ଼ିକ ଉପନୟାସ ଓ  ଔପନୟାସ଼ିକ ବଗାକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର 
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Unit-11   ପଥୃିେୀ ୋହାବର ମଣ଼ିଷର କଥାେସୁ୍ତ 

Unit-12 ପଥୃିେୀ ୋହାବର ମଣ଼ିଷ ଏକ ଆବଲାଚନା 
 

 

Block-4: : େ଼ିଚ଼ିତ୍ର େ଼ିଶ୍ୱ - ବଦ୍େକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର 

Unit-13  ବେୈଜ୍ଞାନ଼ିକ ପ୍ରେନ୍ଧର େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-14  େ଼ିଚ଼ିତ୍ର ଏ େ଼ିଶ୍ୱ, ବଦ୍େକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର 

Unit-15 େ଼ିଚ଼ିତ୍ର ଏ େ଼ିଶ୍ୱ ଆବଲାଚନା 
Unit-16   େ଼ିଚ଼ିତ୍ର ଏ େ଼ିଶ୍ୱ େ଼ିବଶିଷଣ 

 

 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶ ୁସାହ଼ିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• େ଼ିଚ଼ିତ୍ର ଏ େ଼ିଶ୍ୱ, ବଦ୍େକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 

• ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶ ୁସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିେୃର୍ତ୍ –ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି  ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ ,କଟକ 
• େ଼ିଚ଼ିତ୍ର ଏ େ଼ିଶ୍ୱ, -ବଦ୍େକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର  
• ଆଧୁନ଼ିକ ଶ଼ିଶ ୁଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଜାନକୀ େଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତ଼ି ,ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦ଼ିର ,କଟକ 
•  ପଥୃିେୀ ୋହାବର ମଣ଼ିଷ – ବଗାକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର  

 

SEMESTER-VI 
 

Course Code: BOD-13 

Title: ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 
େୟତ୍ୀତ୍ ଆତ୍ମଜୀେନୀ ,ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ,ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଉବନେଷ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 
ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । ବମା ଫୁଟା େଙ୍ଗାର କାହାଣୀ – ଫତୁ୍ରାନନ୍ଦ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର 
ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ି – ଭୁେବନଶ୍ୱର ବେବହରା ସମ୍ପକତବର  ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ ତ଼୍ିବନାଟ଼ି ପ୍ରେନ୍ଧ ପାଠ୍ କର଼ିୋ । 
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.Block-1: ଆତ୍ମ ଜୀେନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ସମାବଲାଚନା ତ୍ତ୍ତ୍ୱ (ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍) 

Unit-1 ଆତ୍ମଜୀେନୀ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଉବନେଷ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-2 ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଉବନେଷ ଓ େ଼ିକାଶ 

Unit-3 ଓଡ଼ିଆ ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟର  ଉବନେଷ ଓ େ଼ିକାଶ 

Unit-4   ସମାବଲାଚନାର ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ଓ େ଼ିକାଶ 

 

 

Block-2 ବମା ଫୁଟା େଙ୍ଗାର କାହାଣୀ - ଫତୁ୍ରାନନ୍ଦ 

Unit-5 ଫତୁ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀେନୀ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ 

Unit-6 ଫତୁ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ଼ି ସମ୍ପଦ୍ର ଦ଼୍ିଗେଳୟ 

Unit-7  ‘ବମା ଫୁଟା େଙ୍ଗାର କାହାଣୀ’ ଓ ତ୍ା’ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ 

Unit-8  ‘ବମା ଫୁଟା େଙ୍ଗାର କାହାଣୀ’ ଓ ତ୍ା’ର ସୂ୍ଥଳ ରୂପ 

 

 

Block-3 ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ି – ଭୁେବନଶ୍ୱର ବେବହରା 

Unit-9   ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣକାହାଣୀ ଓ ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ି  
Unit-10   ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ିର ପାଠ୍ 

Unit-11 ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ିର ପାଠ୍ାବଲାଚନା 
Unit-12 ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ିର କଳାପକ୍ଷ ଓ ଭାେପକ୍ଷ 

 

 

Block-4: ପ୍ରେନ୍ଧ  
Unit-13   ପ୍ରେନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ,  ପ୍ରକାରବଭଦ୍ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 
Unit-14 ଭାଷା ଓ ଜାତ୍ୀୟତ୍ା- ବଗାପେନୁ୍ଧ ଦ୍ାସ 

Unit-15 ମଁୁ ସତ୍ୟଧମତା କହ଼ିଛ଼ି- ଚନ୍ଦ୍ରବଶଖର ରଥ 

Unit-16 େ଼ିବେକାନନ୍ଦ : ଏକ ମହୁାମୁକ୍ତ଼ିର ପ୍ରୟାସ – ଚ଼ିର୍ତ୍ରଞ୍ଜନ ଦ୍ାସ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ି – ଭୁେବନଶ୍ୱର ବେବହରା ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ଆତ୍ମଜୀେନୀ ,ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ,ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଉବନେଷ ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 

ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ବମା ଫୁଟା େଙ୍ଗାର କାହାଣୀ – ଫତୁ୍ରାନନ୍ଦ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ 

ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ ବହବେ ।  
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ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 

• ବମା ଫୁଟା େଙ୍ଗାର କାହାଣୀ – ଫତୁ୍ରାନନ୍ଦ  
• ପଶ୍ଚ଼ିମ ଆେ଼ିକାବର ଓଡ଼ିଆ ବଢଙ୍କ଼ି – ଭୁେବନଶ୍ୱର ବେବହରା  
• ଜୀେନୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ –ପଠ୍ାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ,ଓଡ଼ିଶା ପା.ପୁ.ପ୍ର .ଓ.ପ୍ର.ସଂସ୍ଥା ଭୁେବନଶ୍ୱର 

• ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ସମାବଲାଚନା –କୁଞ୍ଜେ଼ିହାରୀ ଦ୍ାଶ ଓଡ଼ିଶା େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର କଟକ 

Course Code: BOD-14 

Title: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର େୟେହାର଼ିକ ପ୍ରବୟାଗ 
 ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର େୟେହାର଼ିକ ପ୍ରବୟାଗସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ 

େୟତ୍ୀତ୍ ଭାଷଣ କଳା, ଦ୍ଳଗତ୍ ଆବଲାଚନା ଓ ସାକ୍ଷାତ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାଦ୍ାନ ଏେଂ ବଯାଗାବଯାଗ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟାବର 

ବସଗୁଡ଼ିକର ଅେଦ୍ାନ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ, ସଫଟବଓୱୟାର୍ ଏେଂ ହାେତବଓୱୟାର, 
ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟସ୍, କୀ-ବୋେତ, ଓୱାେତ ବପ୍ରାବସସ଼ିଂ, େନାନା ଓ େୟାକରଣଯାଞ୍ଚକ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା, ଓଡ଼ିଆବର ଇଣ୍ଟରବନଟର 
େୟେହାର, ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜ଼ିକ ବଓୱେସାଇଟ୍ ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ଓଡ଼ିଆବର ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ଓ ତ୍ାର େୟେହାର ସମ୍ପକତବର  
ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ 
 

Block-1: ଭାଷଣ କଳା, ଦ୍ଳଗତ୍ ଆବଲାଚନା ଓ ସାକ୍ଷାତ୍କାର 

Unit-1   ଭାଷଣ କଳା ଓ ଭାଷଣ ବକୌଶଳର ପ୍ରାସଙ୍ଗ଼ିକତ୍ା 
Unit-2   ଦ୍ଳଗତ୍ ଆବଲାଚନା 
Unit-3   ସ୍ୱଗତ୍ କଥନ, ସଂଳାପ ଭଙ୍ଗୀ 
Unit-4   ସାକ୍ଷାତ୍କାର 

 

 

Block-2: ସମୱାଦ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି, ଫ଼ିଚର ରଚନା ଓ େ଼ିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି 

Unit-5 ସମୱାଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ,ସ୍ୱରୂପ ଓ ସମୱାଦ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି 

 

Unit-6 ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଫ଼ିଚର ଲ଼ିଖନ 

Unit-7 େ଼ିଜ୍ଞାପନର ପର଼ିଭାଷା 
Unit-8  େ଼ିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

 

 

Block-3: କାଯତୟାଳୟବର ଓଡ଼ିଆ ଲ଼ିଖନ େ଼ିଧି 

Unit-9  ନଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଅନୁେଧି, ଟ଼ିପ୍ପଣୀ , ପ୍ରସ୍ତାେ ଓ ଅନୁବମାଦ୍ନ 

Unit-10 ଚ଼ିଠ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଅଧିସଚୂନା 
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Unit-11 େ଼ିଜ୍ଞପ୍ତ଼ି ଏେଂ ବଘାଷଣା ଲ଼ିଖନ 

Unit-12  ପତ୍ରଲ଼ିଖନ (େୟକ୍ତ଼ିଗତ୍, େୟାେସାୟ଼ିକ ଓ ସଂପାଦ୍କଙୁ୍କ ପତ୍ର 

 

 

Block-4: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ, ସଫଟବଓୱୟାର୍ ଏେଂ ହାେତବଓୱୟାର, ଓଡ଼ିଆ 
ଫଣ୍ଟସ୍, କୀ-ବୋେତ, ଓୱାେତ ବପ୍ରାବସସ଼ିଂ, େନାନା ଓ େୟାକରଣଯାଞ୍ଚକ ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା, ଓଡ଼ିଆବର 
ଇଣ୍ଟରବନଟର େୟେହାର, ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜ଼ିକ ବଓୱେସାଇଟ୍ 

Unit-13   ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ, ସପଟବଓୱର୍ ଓ ହାେତବଓୱର 

Unit-14   ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଟସ୍ କୀବୋେତ, ଓୱାେତ ବପ୍ରାବସସ଼ିଙ୍ଗ, େନାନ ଓ େୟାକରଣ ଜାଞ୍ଚକ୍ 

Unit-15 ଓଡ଼ିଆବର ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ଓ ତ୍ାର େୟେହାର 

Unit-16 ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ବର ସାମାଜ଼ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର େୟେହାର  
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଓଡ଼ିଆବର ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ଓ ତ୍ାର େୟେହାର ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ପତ୍ରଲ଼ିଖନ (େୟକ୍ତ଼ିଗତ୍, େୟାେସାୟ଼ିକ ଓ ସଂପାଦ୍କଙୁ୍କ ପତ୍ର) େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ବଯାଗାବଯାଗ ମୂଳକ ମାତୃ୍ଭାଷା (ଓଡ଼ିଆ)-ସାମଲ େ଼ିରଞ୍ଚ଼ି ନାରାଯଣ ,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ସଂବଯାଗ ଅନୁେ଼ିଧି ,ସବନ୍ତାଷ କୁମାର ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ,ନାଳନ୍ଦା ,କଟକ 
• ଭାଷଣ କଳା ଓ ଅନୟାନୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ-କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ବମୌଳ଼ିକ କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା –ବଦ୍େକାନ୍ତ ମ଼ିଶ୍ର ,ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ସଂବଯାଗ ଅନୁେ଼ିଧି ,ସବନ୍ତାଷ କୁମାର ତ୍ର଼ିପାଠ୍ୀ,ନାଳନ୍ଦା ,କଟକ 
• ଓଡ଼ିଆ କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା –ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର , ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• କମୁ୍ପୟଟରବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର େୟେହାର ଓ ପ୍ରବୟାଗ –ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ୍ ମ଼ିଶ୍ର ,ଆଜ଼ିଅନ୍ତା ପେ଼ିିଶସତ  ଜଗତ୍ସ଼ିଂହପୁର । 
• ସେତସାର େୟାକରଣ –ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଧର ଦ୍ାସ ,ନ଼ିୟୁ ଷୁ୍ଟବେଣ୍ଟସ୍ ବଷ୍ଟାର ,କଟକ । 
• କମୁ୍ପୟଟର ଶ଼ିକ୍ଷା-ରାନୁ େନ଼ିକ ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 

 

Course Code: DSE-OD-03 

Title: ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ 
ଚାବଚାଟ଼ି ଗଳ୍ପ ,ଚାବରାଟ଼ି କେ଼ିତ୍ା,ଚାବରାଟ଼ି ପ୍ରେନ୍ଧ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି ।ମାଟ଼ିର ମଣ଼ିଷ ଉପନୟାସ  ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ।  
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Block-1: ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

Unit-1  ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ – କେ଼ିସୂଯତୟ େଳବଦ୍େ ରଥ 

Unit-2  ଆକାଶ ପ୍ରତ଼୍ି – ମଧୁସଦୂ୍ନ ରାଓ 
Unit-3 ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ୍ – ବେୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ 

Unit-4   ବମୌସୁମୀ – ରାଧାବମାହନ ଗଡନାୟକ 

 

Block-2: କୁ୍ଷଦ୍ରଗଳ୍ପ 

Unit-5  େ଼ିମ଼ିର଼ି ଫୁଲ – ଅଖିଳ ବମାହନ ପଟ୍ଟନାୟକ 

Unit-6  ଭଙ୍ଗାବଖଳନା – କ଼ିବଶାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ାଶ 

Unit-7 ଅନ୍ଧରାତ୍ର଼ିର ସୂଯତୟ – ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣ଼ି ସାହୁ 

Unit-8   ୋସ଼ିମୋ – ସୁବରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି 
 

 

Block-3 ପ୍ରେନ୍ଧ ଓ ସମାବଲାଚନା 

Unit-9 ପ୍ରେନ୍ଧ ଓ ସମାବଲାଚନାର  ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ଗଠ୍ନରୀତ଼୍ି ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-10 ମହାବସ୍ରାତ୍ – େ଼ିଶ୍ୱନାଥ କର ଗଠ୍ନରୀତ଼୍ି ଓ େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-11 ଚ଼ିତ୍ରଗ୍ରୀେର ଉଚ଼ିତ୍ ଅଭ଼ିମାନ – ବଗାଲପ େ଼ିହାରୀ ଧଳ 

Unit-12   ତ଼୍ିବନାଟ଼ି ସମାବଲାଚନା – ୋଉରୀେନୁ୍ଧ କର 

 

 

Block-4: ଉପନୟାସ – ମାଟ଼ିର ମଣ଼ିଷ – କାଳ଼ିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀ 
Unit-13   ଔପନୟାସ଼ିକ କାଳ଼ିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣ଼ିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପର଼ିଚୟ 

Unit-14  ‘ମାଟ଼ିର ମଣ଼ିଷ’ ଉପନୟାସର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ କଥାେସୁ୍ତ 

Unit-15 ‘ମାଟ଼ିର ମଣ଼ିଷ’ ଉପନୟାସର ଚର଼ିତ୍ର ଗତ୍ ଆବଲାଚନା  
Unit-16 ‘ମାଟ଼ିର ମଣ଼ିଷ’ ଉପନୟାସର େ଼ିେ଼ିଧ ଆବଲାଚନା 

 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 

• ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ମାଟ଼ିର ମଣ଼ିଷ ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 

• ଚାବଚାଟ଼ି ଗଳ୍ପ ,ଚାବରାଟ଼ି କେ଼ିତ୍ା,ଚାବରାଟ଼ି ପ୍ରେନ୍ଧ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  
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ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ(୧୮୦୩-୧୯୨୦)- ନଟେର ସାମନ୍ତରାୟ ୋଣୀଭେନ ଭୁେବନଶ୍ୱର । 
• ସେୁଜରୁ ସାଂପ୍ରତ଼୍ିକ –ନ଼ିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତ୍ପଥୀ , ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସମାବଲାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଅସ଼ିତ୍ କେ଼ି 
• ଓଡ଼ିଆ ଚର଼ିତ୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ –ଲାେଣୟ ନାୟକ 
• ଓଡ଼ିଆ  କ୍ଷୁଦ୍ରଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତ଼୍ିେୃର୍ତ୍-ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ େୁକ୍୍ସ ଏଣତ େୁକ୍ସ ,କଟକ ।  
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ –ବପ୍ରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର –,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ମାନେୀୟ ମହନୀୟତ୍ା-ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବମବହର, ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟବର ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟୋଦ୍ୀ ଯୁଗ –ପ୍ର.ବେୈଷ୍ଣେ ଚରଣ ସାମଲ , ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଉବନେଷ ଓ ଉର୍ତ୍ରଣ - ବଦ୍ବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ଇତ଼୍ିହାସ- େଂଶୀଧର ମହାନ୍ତ଼ି  (୧ମ ଓ୨ୟ ଭାଗ ) ବେଣତସତ ପେ଼ିିଶସତ,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷ଼ିପ୍ତ ପର଼ିଚୟ – େୃନ୍ଦାେନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାଯତୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦ଼ିର,କଟକ । 
• ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର  ମଧ୍ୟପେତ –ସବୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ଼ି –କଟକ ଷ୍ୁବଡଣ୍ଟ ବଷ୍ଟାର,କଟକ 

 

Course Code: DSE-OD-04 

 Title: ପ୍ରେନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉବେଶୟ ବହଉଛ଼ି ପ୍ରେନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି ଓ ଉପସ୍ଥାପନାସମ୍ପକତବର େ଼ିସୃ୍ତତ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦ୍ାନ କର଼ିୋ ।ଏତ୍ଦ୍ େୟତ୍ୀତ୍ 
ସମାବଲାଚନାର ସଂଜ୍ଞାଓ  ସ୍ୱରୂପ ଆବଲାଚନା କରାଯାଇଛ଼ି ।  ଅନୁୋଦ୍ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅନୁୋଦ୍ର ଭୂମ଼ିକା ସମୱନ୍ଧବର ଜାଣ଼ିୋ। ସମ୍ପାଦ୍ନାର 
ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପର଼ିସର ସମ୍ପକତବର  ଜାଣ଼ିପାର଼ିୋ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତ଼୍ି, ଧାରଣା, ସଂଜ୍ଞା, ଉବେଶୟ, ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏେଂ େୟେହାର ସମନ୍ଧବର 
ଜାଣ଼ିୋ । 
 

Block-1 ସମାବଲାଚନାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-1  ସମାବଲାଚନାର ସଂଜ୍ଞାଓ  ସ୍ୱରୂପ 

Unit-2 ସମାବଲାଚନାର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 
Unit-3  ସମାବଲାଚନାର େ଼ିକାଶଧାରା 
Unit-4 େ଼ିଶ଼ିଷ୍ଟ ସମାବଲାଚକଙ୍କ ସମାବଲାଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆବଲାଚନା 

 

 

Block-2 ଅନୂୋଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-5 ଅନୂୋଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ  
Unit-6 ଅନୂୋଦ୍ର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-7  ଅନୁୋଦ୍ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅନୁୋଦ୍ର ଭୂମ଼ିକା 
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Unit-8   ଓଡ଼ିଆ ଅନୁୋଦ୍ ସାହ଼ିତ୍ୟ 

 

 

Block-3: ସମ୍ପାଦ୍ନା େ଼ିଧି 

Unit-9    ସମ୍ପାଦ୍ନାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପର଼ିସର 

Unit-10  ସମ୍ପାଦ୍ନାର ପ୍ରକାରବଭଦ୍ 

Unit-11     ସମ୍ପାଦ୍ନାର ବକୌଶଳ 

Unit-12  ସମୱାଦ୍ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦ୍କୀୟ ସଂରଚନା 

Block-4 ଗବେଷଣା ପ୍ରେ଼ିଧି 

Unit-13 ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତ଼୍ି, ଧାରଣା, ସଂଜ୍ଞା, ଉବେଶୟ, ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏେଂ େୟେହାର 

Unit-14   ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତ଼୍ି ଏେଂ ଗବେଷଣା ଭ଼ିର୍ତ଼୍ିକ ପ୍ରଶନାେଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି 
Unit-15   ପ୍ରଶନାେଳୀ ଏେଂ ଏହାର ପ୍ରକାରବଭଦ୍, ପ୍ରଶନାେଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ଼୍ି କରଣର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ପଦ୍ବକ୍ଷପ, ପ୍ରଶନାେଳୀ ପର଼ିଚାଳନାର େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ 

ପଦ୍ଧତ଼୍ି 
 

Unit-16 ଗବେଷଣା ନ଼ିମବନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏେଂ ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ର େୟେହାରର ବୋଧଗମୟତ୍ା  
 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶ଼ିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ:  

ଏହ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାନଙ୍କ ଲାଭ : 
• ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତ଼୍ି, ଧାରଣା, ସଂଜ୍ଞା, ଉବେଶୟ, ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏେଂ େୟେହାର ସମ୍ପକତବର ସଂପୂର୍ଣ୍ତ ତ୍ଥୟ ପାଇବେ । 
• ସମ୍ପାଦ୍ନାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପର଼ିସର େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 

• ଅନୂୋଦ୍ର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 

• ସମାବଲାଚନାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରବଭଦ୍ େ଼ିଷୟବର ଅେଗତ୍ ବହାଇପାର଼ିବେ ।. 
• େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମବର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ  ପରୀକ୍ଷା ଅଭୟାସ କର଼ିୋ ଦ୍ୱାରା େ଼ିଦ୍ୟାଥତୀମାବନ ମୁଖୟ ପରୀକ୍ଷାବର ସଫଳ 

ବହବେ ।  

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 
• ଗବେଷଣା ଅନୁୋଦ୍ ସମ୍ପାଦ୍ନା କଳା –ସଂ ନାରାୟଣ ସାହୁ,ସତ୍ୟନାରାୟଣ େୁକ୍ ବଷ୍ଟାର,କଟକ । 
• ଗବେଷଣା ପ୍ରେ଼ିଧି –େ ସୁବୋଦ୍ ଚାଟାଜତୀ ,େ଼ିଦ୍ୟାପୁରୀ ,କଟକ  


